
ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

         HOTARAREA Nr. 30/2021     
    ======================================== 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat si 

asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza  de la 

bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de interes local in 

comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare” 

 

  Consiliul Local al comunei Valea Vinului, întrunit în ședința ordinară la data de 26 

septembrie 2021; 

 Având în vedere:  

  Referatul de aprobare nr.2117/22.09.2021,a primarului comunei Valea Vinului,;avizul 

nr.2118 /22.09.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea 
Vinului;raportul compartimentului de resort nr.2119/22.09.2021; 

 -In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 -Avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice 

 -In conformitate cu Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),alin.(4),lit.d), art.136 alin.(1), alin.(2) și 
alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici in valoare de 19.528.539 lei cu tva inclus din care 

suma de 18.780.031 lei cu tva reprezinta cheltuieli eligibile de la bugetul de stat iar suma de 

748.508 lei cu tva cheltuieli neeligibile suportate din buget local,conform anexei nr.1 la prezenta 

hotarare. 

Art 2. Se aproba notele de renuntare in valoare de 47.428,20 cu tva  si notele de comanda 

suplimentara in valoare de 4.108.920 lei cu tva conform Dispozitiei de santier nr.1 si a memoriului 

justificativ elaborat de proiectantul investitiei. 

Art. 3.Se aprobă restul de executat la data intrarii in vigoare a Ordonanței de Guvern nr.15/2021, 

rest aferent contractului de lucrari nr.1078/05.05.2020 conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

Art.4.Se aprobă ajustarea prețurilor pe materiale aferente contractului de lucrări 

nr.1078/05.05.2020,conform Ordonanței de Guvern nr.15/2021 si anexei nr.2 la prezenta hotarare, 

in valoare de 988.390,59 lei cu TVA inclus. 

Art.5.Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin PNDL în cuantum de 748.508 lei, inclusiv TVA. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Valea 

Vinului. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică catre: 

          - Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare 



          - Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare, 

 

       Valea Vinului,la data de 26.09.2021 

 

Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza secretar general UAT 

SEUCAN Eduard-Iulius                                                OROS Alexandru  

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

Nr.total al consilierilor in functie –11;      Voturi pentru  ___11   ; 

Nr.total al consilierilor prezenti – 11;    Voturi impotriva ___0 ; 

Nr.total al consilierilor absenti – 0;    Abtineri _____0 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Anexa 1 la HCL nr.30/26.09.2021-
Indicatori generali 

DEVIZ GENERAL 

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VALEA VINULUI SI SATELE 

APARTINATOARE, COMUNA VALEA VINULUI, JUDETUL SATU MARE 

N

r 

cr

t 

DENUMIREA CAPITOLELOR                                                                                 

SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI 

VALOARE 
(fara TVA) 

TVA 
VALOARE  

cu TVA 

 

BUGET 
DE STAT 

BUGE

T 
LOCA

L 
19%  

lei lei lei  lei lei 

1 2 3 4 5      

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului      

1.

1 
Obtinerea terenului            

1.

2 
Amenajarea terenului            

1.
3 

Amenajari prot mediului si aducerea la 
starea initiala 

           

1.

4 

Cheltuieli pentru relocarea / protectia 

utilitatilor 
           

TOTAL CAPITOL 1            

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului      

TOTAL CAPITOL 2            

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica      

3.

1 
Studii 76,500 14,535 91,035    

91,03

5 

3.1.1. Studii de teren 76,500 14,535 91,035    
91,03

5 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
           

3.1.3. Alte studii specifice            

3.

2 

Documentatii - suport si cheltuieli 

pt obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 

750 143 893    893 

3.

3 
Expertizare tehnica 24,500 4,655 29,155    

29,15

5 

3.
4 

Certificarea performantei energetice 
si auditul energetic al cladirilor 

           

3.

5 
Proiectare 279,820 53,166 332,986  237,584 

95,40

2 

3.5.1. Tema de proiectare 1,200 228 1,428    1,428 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate            

3.5.3. Studiu de fezabilitate / DALI si 

deviz general 
78,970 15,004 93,974    

93,97

4 

3.5.4. Documentatiile tehnice pentru 

obtinere avize / acorduri / autorizatii 
10,500 1,995 12,495  12,495   

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

9,000 1,710 10,710  10,710   

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 

executie 
180,150 34,229 214,379  214,379   

3.

6 

Organizarea procedurilor de 

achizitie 
93,427 17,751 111,178    

111,1

78 

3.

7 
Consultanta 84,742 16,101 100,843    

100,8

43 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii 
84,742 16,101 100,843    

100,8

43 

3.7.2. Auditul financiar            



3.

8 
Asistenta tehnica 210,770 40,046 250,816    

250,8

16 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 

83,000 15,770 98,770    
98,77

0 

          3.8.1.1. pe perioada de executie 

a lucrarilor 
57,500 10,925 68,425    

68,42

5 

          3.8.1.2. participarea la faze 

conform programului de control avizat 

de ISC 

25,500 4,845 30,345    
30,34

5 

3.8.2. Dirigentie de santier 127,770 24,276 152,046    
152,0

46 

TOTAL CAPITOLUL 3 
770,509 

146,39

7 
916,906  237,584 

679,3

22 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza      

4.

1 
Constructii si instalatii 14,515,773 

2,757,9

97 
17,273,770  17,273,77

0 
  

4.
2 

Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale 

           

4.

3 

Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj 
           

4.

4 

Utilaje, echipamente tehnolog si 

functionale fara montaj si echipamente 

transport 

           

4.

5 
Dotari            

4.
6 

Active necorporale             

  Actualizare materiale conform OG15 830,750 
157,84

2 
988,592   988,592   

TOTAL CAPITOL 4 15,346,523 
2,915,8

39 

18,262,36

2 
 18,262,3

62 
  

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli      

5.

1 

Organizare de santier 120,056 22,811 142,867  142,867   

5.1.1. Lucrari de constructii si 

instalatii aferente organizarii de 

santier 

120,056 22,811 142,867  142,867   

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

santierului 
           

5.

2 

Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 
69,186   69,186    

69,18

6 

5.2.1. Comisioanele si dobanzile 
aferente creditului bancii finantatoare 

           

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 

controlul calitatii lucrarilor de 

constructii 

57,655   57,655    
57,65

5 

5.2.3. Cota ISC pt controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism si 

autorizare 

11,531   11,531    
11,53

1 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

           

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 

           

5.

3 
Cheltuieli diverse si neprevazute 115,310 21,909 137,219  137,219   

5.

4 

Cheltuieli pentru informare si 

publicitate 
           

TOTAL CAPITOL 5 304,552 44,720 349,272  280,086 
69,18

6 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste      



6.

1 
Pregatirea personalului de exploatare            

6.
2 

Probe tehnologice si teste            

TOTAL CAPITOL 6            

TOTAL GENERAL 16,421,583 
3,106,9

56 
19,528,53

9 
 18,780,0

31 
748,5

08 

din care C+M 14,635,830 
2,780,8

09 
17,416,637  17,416,63

7 
  

Intocmit, Beneficiar,  COMUNA VALEA VINULUI 

LANGA ADRIAN Primar, CRISTEA RADU 
        

 

PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR GENERAL UAT  

 SEUCAN Eduard-Iulius     OROS Alexandru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 la HCL nr.30/26.09.2021 - Centralizator investitie 

DENUMIRE
VALOARE dupa 

P.T.

DECONTARI 

CUMULATE

REST DE 

REALIZAT 

FARA NCS

ACTUALIZARE 

OG15 FARA NCS

REST LUCRARI 

NECESARE 

FINALIZARE 

INVESTITIE

ACTUALIZARE 

CONFORM OG 15 

CU NCS

NR NCS

Proiectare si asistenta tehnica 272,900.00 189,900.00 83,000.00 83,000.00            83,000.00 83,000.00

Modernizare strazi de interes local in Comuna Valea Vinului si 

satele apartinatoare, Comuna Valea Vinului, Jud. Satu Mare 
11,651,079.12 6,599,764.34 5,051,314.78 39,855.63              2,984,750.00    5,568,064.28        8,036,064.78        8949645.11

TOTAL VALOARE 11,923,979.12 6,789,664.34 5,134,314.78 39,855.63              2,984,750.00    5,651,064.28        8,119,064.78        9,032,645.11        

TVA 2,265,556.03 1,290,036.22 975,519.81 7,572.57 567,102.50 1,073,702.21 1,542,622.31 1,716,202.57

TOTAL CU TVA 14,189,535.15 8,079,700.56 6,109,834.59 47,428.20 3,551,852.50 6,724,766.49 9,661,687.09 10,748,847.68

133.6

109.8

8,119,064.78 x 1.1023 = 8,949,645.11

ACTUALIZARE MATERIALE 8,949,645.11 - 8,119,064.78 = 830,580.33 fara TVA

P - Ponderea - construcții inginerești noi - 47,21%

Formula aplicabila: Raport indici= (ICCM) ian.2021/(ICCM)n% -100%

Formula aplicabila: C = (ICCM)ian.2021/(ICCM)n * P + (1-P)

133.6

109.8

5,051,314.78 x 1.1023 = 5,568,064.28

ACTUALIZARE MATERIALE 5,568,064.28 - 5,051,314.78 = 516,749.50 fara TVA

P - Ponderea - construcții inginerești noi - 47,21%

Formula aplicabila: Raport indici= (ICCM) ian.2021/(ICCM)n% -100%

Formula aplicabila: C = (ICCM)ian.2021/(ICCM)n * P + (1-P)

ACTUALIZARE OG FARA NCS

C = x 0.4721 (1-0.4721) = 1.1023

ACTUALIZARE OG CU NCS

C = x 0.4721 (1-0.4721) = 1.1023

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1

Modernizare strazi de interes local in Comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, Comuna Valea Vinului, Jud. Satu Mare 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR GENERAL      

    SEUCAN Eduard –Iulius     OROS Alexandru      



 

ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA LINULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
       =PROIECT= 

        HOTARAREA Nr. 30/2021       

    ====================================== 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat si 

asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza  dela 

bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de interes local in 

comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare” 

 

  Consiliul Local al comunei Valea Vinului, întrunit în ședința ordinară la data de 26 

septembrie 2021; 

 Având în vedere:  

  Referatul de aprobare nr.2117/22.09.2021,a primarului comunei Valea Vinului,;avizul 
nr.2118 /22.09.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local al comunei Valea 

Vinului;raportul compartimentului de resort nr.2119/22.09.2021; 

 -In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 -Avand in vedere Ordonanța de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru 
derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice 

 -In conformitate cu Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, 
  În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),alin.(4),lit.d), art.136 alin.(1), alin.(2) și 

alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

   Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici in valoare de 19.528.539 lei cu tva inclus din 

care suma de 18.780.031 lei cu tva reprezinta cheltuieli eligibile de la bugetul de stat iar suma de 

748.508 lei cu tva cheltuieli neeligibile suportate din buget local, conform anexei nr.1 la prezenta 

hotarare. 

  Art 2. Se aproba notele de renuntare in valoare de 47.428,20 cu tva  si notele de comanda 

suplimentara in valoare de 3.551.852,50 lei cu tva conform Dispozitiei de santier nr.1 si nr. 2 si a 

memoriului justificativ elaborat de proiectantul investitiei. 

  Art. 3.Se aprobă restul de executat la data intrarii in vigoare a Ordonanței de Guvern 

nr.15/2021, rest aferent contractului de lucrari nr.1078/05.05.2020 conform anexei nr.2 la 

prezenta hotarare. 

  Art.4.Se aprobă ajustarea prețurilor pe materiale aferente contractului de lucrări 

nr.1078/05.05.2020,conform Ordonanței de Guvern nr.15/2021 si anexei nr.2 la prezenta hotarare, 

in valoare de 988.390,59 lei cu TVA inclus. 

  Art.5.Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care 

nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL în cuantum de 748508 lei, inclusiv TVA. 

  Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Valea Vinului. 



  Art.7. Prezenta hotărâre se comunică catre: 

          - Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare 

          - Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare, 

 

       Valea Vinului,la data de 22.09.2021 

 

PRIMAR                                                      Avizeaza secretar general UAT 

CRISTEA Radu                                                          OROS Alexandru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                        

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                             
PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                

COMPARTIMENT  DE RESORT                      
Nr.2119/22.09.2021 

           RAPORT       

      ====================                  

asupra proiectului de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare 
strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, 

judetul  Satu Mare”     

                

  

              Având în vedere  referatul de aprobare nr.2117/22.09.2021 al Primarului comunei Valea 

Vinului, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al 
comunei Valea Vinului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general 

actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de 

interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu 

Mare”     

            Luand in considerare prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ; 

            Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice 

  Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  de resort, propune Consiliului local 

Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre  

   in cadrul  sedintei ordinare din data de 26 septembrie  2021. 

 

 

         Valea Vinului,22.09.2021 

 

     Secretar general UAT   

         Oros Alexandru Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.2117/22.09.2021 

 

       REFERAT DE APROBARE      

   =====================================                                             

la  proiectul de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului 

general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de 

interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu 

Mare” 

 

    Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 

completată ;    

        Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din 

fonduri publice 

   În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea: 

Proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a 

Indicatorilor Tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local privind proiectul 

“Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare,comuna Valea 

Vinului,judetul Satu Mare” 

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta ordinara din 

data de 26 septembrie 2021, 

  

 

         Valea Vinului,22.09.2021                                                                    

        

                   P R I M A R ,          

     CRISTEA  RADU     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 

Nr.2118/22.09.2021 

 

        AVIZ           

     =================                          

asupra proiectului de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare 

strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, 

judetul Satu Mare” 

 

  

          Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din data 
de 22 septembrie 2021,analizand proiectul de hotarare privind indicatorilor tehnico-economici 

actualizati, a devizului general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de 

investitii: “Modernizare strazi de interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, 

comuna Valea Vinului, judetul Satu Mare” 
,a constatat urmatoarele: 

         Proiectul de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului 

general actualizat si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza  dela bugetul  de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investitii: “Modernizare strazi de 

interes local in comuna Valea Vinului si satele apartinatoare, comuna Valea Vinului, judetul Satu 

Mare” 

a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde masuri concrete si corecte 

care trebuie indeplinite in conformitate cu prevederile legale,pentru demararea obiectivului de 

investitii mai sus precizat;                  

            

        Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare 

avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l 

adopte in forma prezentata de catre initiator.       

            

    

      Comisia permanenta:  

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 

    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

   Bran Vasile –Radu -membru; 

   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

     Fernea Marius –Roger –membru; 

 

 

 

 

 

 

 

 


