
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării 
Devizului general ca urmare a modificării  cotei TVA şi întocmirea  notelor de 
renunţare privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 
8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1594/15.02.2017 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală; 

Având H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării Devizului 

general privind realizarea obiectivului „Reabilitarea DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 
11+800 Valea Mărului – Vârlezi” după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 10.064.687,46 lei (inclusivTVA) din care C+M este 
de 9.086.895,48 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată astfel: 

-finanţare de la bugetul de stat = 9.880.339,87 lei inclusiv TVA 
-cofinantare bugetul local          =    184.347,59 lei inclusiv TVA 
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.151 din 29.09.2016 în 

sensul actualizării indicatorilor tehnico economici ca urmare a recalculării devizului general, 
conform articolului 1. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                        Arhitect Sef  
13.02.2017                                                  Mărioara Dumitrescu 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1594/15.02.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în 

urma recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea  notelor 

de renunţare privind realizarea obiectivului „Reabilitarea DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 

8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi” 

 
Având în vedere prevederile din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală; 
 
Având în vedere H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art.291 alin (1) lit.b) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

In urma recalculării devizului general valoarea totală a investiţiei este de 
10.064.687,46 lei (inclusivTVA) din care C+M este de 9.086.895,48 lei (inclusiv TVA), 
finanţarea fiind asigurată astfel: 

-finanţare de la bugetul de stat = 9.880.339,87 lei inclusiv TVA 

-cofinantare bugetul local          =    184.347,59 lei inclusiv TVA 

Faţă de cele de mai sus, considerăm oportună aprobarea indicatorii tehnico-

economici actualizaţi în urma recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei 

TVA şi întocmirea notelor de renunţare privind realizarea obiectivului. 

 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, 

precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                        Arhitect Sef  

13.02.2017                                                       Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1594/15.02.2017 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi  în urma recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA 
şi întocmirea  notelor de renunţare privind realizarea obiectivului „Reabilitarea DJ 

251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi” 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 
proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi în urma recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi 
întocmirea  notelor de renunţare privind realizarea obiectivului „Reabilitarea DJ 251G, 
Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, Judeţul Galaţi” 

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G.nr.28/2008 privind 
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice şi art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
          Lucrarea este finanţată din fonduri alocate de MDRAPFE  (fost MDRT) prin 
O.U.G.nr 28/2013  pentru aprobarea Programului naţional de dezvolare locală (PNDL). 
          
           Contractul de finanţare a fost semnat în 24.06.2015 cu următoarele valori: 
  Val.investiţiei                               = 10.980.164,00 lei  din care:  
- Finanţare MDRT                         = 10.452.955,56 lei; 
- Contribuţie proprie (buget local) =      527.208,44 lei.  
 

În anul  2015 prin HCJ nr.122/29.10.2015  a fost  aprobat Proiectului Tehnic   cu 
valoarea investiţiei  de 10.980.164 lei. 

 
În anul 2016 în urma modificării TVA de la 24% la 20% şi încheierii contractelor 

de achiziţii (lucrări şi dirigenţie de şantier) se diminuează valorile astfel:  
Val.investiţiei                               = 10.504.844,31 lei (faţă de 10.980.164,00 lei)  din care:  
- Finanţare MDRT                       = 10.312.270,29 lei ( faţă de 10.452.955,56 lei);  
- Contribuţie proprie (buget local)  =   192.574,02 lei (faţă de 527.208,44 lei). 
           Prin HCJ nr.151/29.09.2016  a fost aprobată valoarea investiţiei 10.504.844,31 lei 
şi prin HCJ 152/29.09.2016 valoarea contribuţiei proprii (buget local) = 192.574,31 lei. 
          
         În anul 2017 în urma modificării TVA de la 20% la 19% şi încheierii notelor de 
renunţare se diminuează valorile astfel: 
Val.investiţiei                              = 10.064.687,46 lei (faţă de 10.504.844,31 lei)   din care  
- Finanţare MDRAPFE               =   9.880.339,87 lei (faţă de 10.312.270,29 lei);  
- Contribuţie proprie (buget local)  =  184.347,59 lei ( faţă de 192.574,02 lei); 
 



 
În consecinţă, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind  

aprobarea cheltuielilor reprezentând  indicatorii tehnico-economici actualizaţi  în urma 

recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea  notelor de  

renunţare „ Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – 

Vârlezi,” îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului 

Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
  

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi 

aproba prezentul proiect de hotărâre. 
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Macri Nicoleta                                                                                                                                                                                        Arhitect Sef  
13.02.2017                                                           Mărioara Dumitrescu 


