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Proiect de hotărâre 
Nr.84  din 17.09.2019 

privind aprobarea majorării valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului  
„Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis” 

 
 
 
 
 
 

 

 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

ECOF 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  23.09.2019 
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REFERAT DE APROBARE 
nr. 6225 din 17.09.2019 

pentru P.H.C.L. prvind aprobarea majorării valorii cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis” 

 
Ținând cont de prevederile contractului de finantare 

C0720EN00021553700504/27.12.2016 „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii 

Noi, jud. Timis”, proiect care în momentul de față se află în faza de  implementare. De la 

momentul semnării contractului de finantare nerambursabilă si până în prezent au aparut 

modificări în ceea ce privește cheltuielile necesare implementării acestui proiect, motiv 

pentru care a fost necesară si actualizarea bugetului proiectului. În urma actualizării 

bugetului proiectului a rezultat în sarcina comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de beneficiar 

al finantarii nerambursabile, o creștere a valorii cheltuielilor neeligibile cu suma de 1.395,74 

lei, sumă care în conformitate cu prevederile HCL nr.124  din 26.11.2015 vor fi suportate 

de la bugetul local al comunei Dudestii Noi. 

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente 

 
Primarul comunei Dudeștii Noi, 

 
Alin-Adrian NICA 
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RAPOPRT DE SPECIALITATE 
nr.6224 din 17.09.2019 

pentru P.H.C.L.  prvind aprobarea majorării valorii cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis” 

 

 
Ținând cont de prevederile contractului de finantare 

C0720EN00021553700504/27.12.2016 „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, 
jud. Timis”, proiect care în momentul de față se află în faza de  implementare. De la 
momentul semnării contractului de finantare nerambursabilă si până în prezent au aparut 
modificări în ceea ce privește cheltuielile necesare implementării acestui proiect, motiv 
pentru care a fost necesară si actualizarea bugetului proiectului. În urma actualizării 
bugetului proiectului a rezultat în sarcina comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de beneficiar 
al finantarii nerambursabile, o creștere a valorii cheltuielilor neeligibile cu suma de 1.395,74 
lei, sumă care în conformitate cu prevederile HCL nr.124  din 26.11.2015 vor fi suportate 
de la bugetul local al comunei Dudestii Noi.    
 
Modificari bugetare propuse: 

 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului – valoarea acestei linii bugetare a crescut de 

la 54.810,26 lei la 59.851,66 lei in urma majorarii costurilor cu manopera, rezultand o 

valoare de 59.851,66 lei pe eligibil pe aceasta linie bugetara. Suma de 5.043,40 lei a fost 

alocata de pe linia bugetara 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului ; 

 

3.5. Consultanta (E) – datorita necesitatii de a contracta servicii de consultanta pentru 

managementul investitiei ca si rezultat al complexitatii proiectului, pe aceasta linie bugetara 

va fi alocata suma de 49.681,57 lei lei de pe linia bugetara 4.1 Constructii si instalatii (E)  si 

suma 318,43 lei de pe linia bugetara 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului, 

rezultand o valoarea totala eligibila de 50.000,00 lei (E) pe aceasta linie bugetara; 

 

4.1 Constructii si instalatii (E) – valoarea acestei linii bugetare s-a diminuat cu 49.681,57 

lei, ca urmare a diferentelor aparute intre valoarea prevazuta initial in Bugetul Indicativ al 

proiectului si valoarea ofertata de catre S.C. IPD IMEX S.R.L., actualizata conform OUG 

114/2018 . Astfel, de pe aceasta linie bugetare va fi alocata suma de 49.681,57 lei lei pe 

linia bugetara 3.5 Consultanta, rezultand o valoare totala de 1.454.697,72 lei pe Eligibil 

pe linia bugetara 4.1 Constructii si instalatii. 

 



4.1 Constructii si instalatii (N) – valoarea acestei linii bugetare a crescut cu 30.451,34 lei 

conform valoare oferta conform OUG 114/2018, rezultand o valoare totala de 80.061,13 lei 

pe neeligibil;  

 

4.2 Montaj utilaj tehnologic (E) – valoarea acestui subcapitol bugetar a scazut cu 

6.719,07 lei in urma actualizarii ofertei de lucrari conform OUG 114/2018, rezultand o 

valoare totala de 17.914,11 lei pe eligibil pe aceasta linie bugetara. Diferenta de 6.719,07 

lei va fi alocata pe subcapitolul 5.2 Comisioane, taxe, pe eligibil. 

 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) (E) – 

valoarea acestui subcapitol bugetar s-a diminuat cu 38.860,12 lei - valoare care va fi 

alocata pe subcapitolul 5.2 Comisioane, taxe, pe eligibil, rezultand o valoare totala de 

82.840,00 lei pe eligibil pe aceasta linie bugetara.  

 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (E) – valoarea 

acestui subcapitol bugetar creste cu 3.284,76 lei pe eligibil, valoare care va fi alocata de pe 

linia bugetara 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (E), rezultand o valoare totala 

de 3.284,76 lei pe eligibil, pe aceasta linie bugetara;  

 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (E) – valoarea acestui subcapitol bugetar 

se va diminua cu 24.633,18 lei lei rezultand o valoare totala de 0,00 lei pe eligibil pe 

acest sbcapitol. Valoarea de 24.633,18 lei va fi alocata astfel: suma de 5.043,40 lei se va 

aloca pe linia bugetara 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului (E), suma de 3.284,76 lei 

se va aloca pe subcap 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier (E), 318,43 lei se va aloca pe subcap. Bugetar 3.5 Consultanta (E) si valoarea de 

15.986,59 lei se vor aloca pe subcap 5.2 Comisioane, taxe (E); 

 

5.2 Comisioane, taxe (E) – valoarea acestui subcapitol bugetar creste cu 61.565,78 lei, ca 

urmare a majorarii capitolelor de “Constructii+Montaj” conform OUG 114/2018, rezultand o 

valoare totala de 71.066,18 lei pe eligibil. 

 

5.2 Comisioane, taxe (N) – valoarea acestui subacap. bugetar se va majora cu 89,97 lei, 

rezultand o valoare totala de 8.581,42 lei pe neeligibil. 

 

 

Restul liniilor bugetare raman neschimbate. In concluzie, valoarea totala neeligibila a 

proiectului va creste cu 1.395,74  lei in timp ce valoarea ELIGIBILA a proiectului va 

ramane neschimbata, respectiv 2.253.128,43 lei. 

 

Consilier superior 
Mihaela – Gratiana PAULIUC-TISAN
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HOTĂRÂREA 

Nr........ din 23.09.2019 

prvind aprobarea majorării valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Construire 
gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis” 

 
Ținând cont de prevederile contractului de finantare 

C0720EN00021553700504/27.12.2016 „Construire gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, 
jud. Timis” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 

luând act de: 
a)   referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi înregistrat sub nr. 

6225/2019, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 6225/2019, calitate acordată de 
prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act 
normativ; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  
înregistrat sub nr. 6224/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

c)  avizul favorabil al comisiei de specialitate ECOF, îndeplinind condiția de la art. 136 
alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul 
propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), respectiv cele ale art. 
139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 



 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. - Se aprobă majorarea valorii cheltuielilor neeligibile, față de cele prevăzute 
inițial în contractul de finanțare, de la valoarea de 553.018,29 lei (inclusiv TVA) la valoarea 
de 554.414,03 lei (inclusiv TVA), necesari pentru realizarea proiectului „Construire 
gradinita P+1E in comuna Dudestii Noi, jud. Timis”. 

 
Art. 2. – Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se va face din fonduri de la 

bugetul local al comunei Dudeștii Noi. 
 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului 
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și 
pe pagina de internet www.pcdn.ro.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2/A1 
LL/LL 
EX.4

Președintele de ședință, 

 ………………….………………………… 

Stelian-Ioan BUTARIU 

Contrasemnează pentru legalitate: 

 secretarul general al  

comunei Dudeștii Noi 

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 



 


