PROIECT
Nr. 59 din 16.04.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării
din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat
prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie
,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ________2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 5349 din 14.04.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
privind aprobarea actualizării devizului general și aprobarea finanțării din bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de
dezvoltare locală a investiției ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km km 0+000-2+500,
L=2,5 km’’,

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 5350/14.04.2020 al Direcţiei Investiţii
și Achiziţii Publice, Direcției Județene de Drumuri și Poduri și al Direcției Buget – Finanțe,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente
istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările
ulterioare, cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul
Administrativ 2019, republicată, cu modificările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și asigurarea finanțării din bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de
dezvoltare locală ai obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+0002+500, L=2,5 km’’, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI
Botoșani,
Nr.______ din _______ 2020
*Anexa se comunică doar persoanelor interesate.

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 5349 din 14.04.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a devizului general actualizat și
aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul
de stat prin PNDL II, la obiectivul de investiţii ,, Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km
0+000-2+500, L=2,5 km’’, în conformitate cu art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările
ulterioare și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice .
Astfel, pornind de la valoarea totală a investiţiei de 6.220.502,75 lei, inclusiv TVA, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 148 din 20.10.2017, după încheierea contractului de achiziție
lucrări valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 5.445.806,82 lei, iar după actualizarea devizului
general conform O.U.G. nr. 114/2018, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 5.777.457,34 lei și
după actualizarea cu prețurile din 2020, valoarea totală a investiției ( cu TVA) va fi de 9.230.955,00 lei.
Propunerea de actualizare a devizelor generale pentru obiectivele de investiții menționate mai
sus este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în
raport cu prețurile reale ale pieții (manopera, transport, materii prime) la nivelul anului 2020, având în
vedere că devizele generale inițiale s-au întocmit funcție de prețurile existente în cursul anului 2017
pentru obiectele de lucrări .
Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de
stat în valoare de 4.853,970,41 lei, inclusiv TVA, conform devizului general actualizat, este prevăzută
în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Total
general
Buget de
stat
Buget local

Aprobat initial
Conform H.C.J nr.
148/20.10.2017

Aprobat
conform H.C.J nr.
150/26.10.2018

Aprobat
conform H.C.J.
nr.88/30.05.2019

6.220.502,75

5.445.806,82

5.777.457,34

Propus spre
aprobare
conform
actualizare
9.230.955,00

4.379.959,59

3.986.279,66

4.180.391,66

4.376.984,59

1.840.543,15

1.459.527,16

1.597.065,68

4.853.970,41

Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat sunt asigurate prin Contractul de finanțare
nr. 2191 din 30.10.2017, încheiat între Consiliul Județean Botoșani și Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fonduri Europene.
Faţă de cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

DIRECŢIA INVESTIŢII
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 5350 din 14.04.2020

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI

DIRECȚIA BUGET-FINANȚE

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA

RAPORT

DE

SPECIALITATE

Prin adresa nr. 984 din 14.04.2020, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani a înaintat
la Consiliul Judeţean Botoşani, propunerea de aprobare a devizelor generale actualizate , pentru
obiectivele de investiții finanțate prin PNDL II și buget local.
Astfel, la obiectivul de investiţii ,, Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500,
L=2,5 km’ ” pornind de la valoarea totală a investiţiei de 6.220.502,75 lei, inclusiv TVA, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 148 din 20.10.2017, după încheierea contractului de achiziție lucrări valoarea
totală a investiţiei (cu TVA) este de 5.445.806,82 lei, iar după actualizarea devizului general conform O.U.G. nr.
114/2018, valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 5.777.457,34 lei și după actualizarea cu prețurile din

2020, valoarea totală a investiției ( cu TVA) va fi de 9.230.955,00 lei.
Propunerea de actualizare a devizelor generale pentru obiectivele de investiții menționate mai
sus este justificată de necesitatea asigurării sustenabilității costurilor legate de execuția acestora în
raport cu prețurile reale ale pieții (manopera, transport, materii prime) la nivelul anului 2020, având în
vedere că devizele generale inițiale s-au întocmit funcție de prețurile existente în cursul anului 2017
pentru obiectele de lucrări .
Defalcarea pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul
de stat în valoare de 4.853.970,41 lei, inclusiv TVA, conform devizului general actualizat, este
prevăzută în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Total
general
Buget de
stat
Buget local

Aprobat initial
Conform H.C.J nr.
148/20.10.2017

Aprobat
conform H.C.J nr.
150/26.10.2018

Aprobat
conform H.C.J.
nr.88/30.05.2019

6.220.502,75

5.445.806,82

5.777.457,34

Propus spre
aprobare
conform
actualizare
9.230.955,00

4.379.959,59

3.986.279,66

4.180.391,66

4.376.984,59

1.840.543,15

1.459.527,16

1.597.065,68

4.853.970,41

Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat sunt asigurate prin Contractul de finanțare
nr. 2191 din 30.10.2017, încheiat între Consiliul Județean Botoșani și Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fonduri Europene.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop.
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