
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ROMÂNIA               Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ               Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                        Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL       

P R O I E C T  D E H O T Ă R Â R E  
Privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat, la obiectivul 

„GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția 
României, republicată, 
- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile O.U.G nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare 
- Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locala,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgență 
a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala 
din 09.05.2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851 
din 9 mai 2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ținând cont de: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Crasna, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 

nr.10392/15.10.2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu 
nr.10406/15.10.2021 și avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate al consiliului local; 

 - Prevederilor  art. 129 alin (2), lit.b) și  alin. (4) lit. d), art. 139 alin (3) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru lucrarile rest de executat, la obiectivul 
”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 
Sălaj”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul comunei, prin aparatul său de specialitate aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului județului Sălaj; 
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Monitorul Oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
 
Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
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ROMÂNIA         
JUDEŢUL SĂLAJ       
COMUNA CRASNA 
PRIMAR       
Nr.10392/15.10.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat, la obiectivul „GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj” 

 

Propun consiliului local aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico economici și 

finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală aferente obiectivului de investiție „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”  în conformitate cu prevederile o.g.15/2021. 

La data intrării în vigoare a O.G.15/2021 valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat  

este 6.120.409,12 lei, TVA inclus. 

Valoarea estimată a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrări determinată de creșterea 

cheltuielilor cu materialelor este de 865,931,86 lei, TVA inclus (din care 864.262,16 din buget de stat și 1.669,70 

lei din buget local).  S-a calculat folosind indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 

iulie 2021, cel care este ultimul publicat pe pagina web INSSE. 

Valoarea totală a investiției este de 10.312.456,18 lei, din care finanțare din partea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 10.000.331,41 lei, finanțare de la bugetul local  312.124,77 

lei. 

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în 

baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în 

baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea 

contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/ de 

lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului/ proiectului de 

investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii. 

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico economic fac parte integrantă acestei raport. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat. 

PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA        APROBAT  
JUDEŢUL SĂLAJ       PRIMAR 
COMUNA CRASNA      KOVACS ISTVAN 
Nr.10406/15.10.2021 

RAPORT 
Privind actualizarea devizului general și indicatorii tehnico economici aferent obiectivului de 

investiție  „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, localitatea Crasna, comuna Crasna, județul 

Sălaj” 

 

 

Propun consiliului local aprobarea actualizării devizului general și indicatorii tehnico economici și 

finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală aferente obiectivului de investiție „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, 

localitatea Crasna, comuna Crasna, județul Sălaj”  în conformitate cu prevederile o.g.15/2021. 

La data intrării în vigoare a O.G.15/2021 valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat  

este 6.120.409,12 lei, TVA inclus. 

Valoarea estimată a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrări determinată de creșterea 

cheltuielilor cu materialelor este de 865,931,86 lei, TVA inclus (din care 864.262,16 din buget de stat și 

1.669,70 lei din buget local).  S-a calculat folosind indicele de cost în construcții pentru costul materialelor 

aferent lunii iulie 2021, cel care este ultimul publicat pe pagina web INSSE. 

Valoarea totală a investiției este de 10.312.456,18 lei, din care finanțare din partea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 10.000.331,41 lei, finanțare de la bugetul local  

312.124,77 lei. 

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, 

în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, 

inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de 

autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de 

achiziție publică/ de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico - economici aferenți 

obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii. 

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico economic fac parte integrantă acestei raport. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de primar. 

ÎNTOCMIT, 

Consilier achiziții publice 

Vékás Albert Levente 
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