ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
______________________________________________________________________

PROIECT

nr. 17 din 15.04.2019
HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de
investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt "
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1)
lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art.5 lit. e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
d) art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
e) art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.
2269 din 15.04.2019;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bodești, înregistrat sub nr. 2270 din 15.04.2019;
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bodești;
Având în vedere oportunitatea realizării investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna
Bodesti, judetul Neamt ",
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI :
HOTĂRĂȘTE
Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico - economici actualizați conform devizului general
reactualizat, ca urmare a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 și încheierea contractelor de
achiziției publică, după cum urmează:
Valoarea totală a investitiei: 321.470,01 lei cu TVA.
Din care: C+M: 293.401,79 lei cu TVA.
Art.3. Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Inițiator,
Primar,

Ec. Marinel Barna

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Nr. 2269 din 15.04.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de
investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt "

Primarul comunei Bodești,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind administraţia publică locală, î-mi exprim iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul
obiect: aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării la obiectivului de investiţie:
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ", în susţinerea căruia formulez următorul
REFERAT DE APROBARE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si
completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus.
Avand in vedere:
•
Contractul nr. 5864 din data de 26.11.2018, avand ca obiect „Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti,
judetul Neamt.’’ (denumit in continuare „Contractul”);
•
Modificările Codului Fiscal introduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ORDONANŢA DE URGENTA Nr.
114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investiţiilor publice si a unor masuri fiscalbugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorograrea unor termene, care vizeaza, ca incepand cu
data de 1 ianuarie 2019, majorarea salariului minim in domeniul constructiilor a crescut la 3.000 de lei brut;
•
Impactul acestor modificari asupra executarii Contractului;
•
Necesitatea implementarii acestor modificari in cadrul devizului oferta, anexa la Contract, avand in vedere
executarea in curs a Contractului;
•
Prevedrerile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, potrivit carora contractele
de achizitie publica pot fi modificate, fara organizarea unei proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de
valoarea lor, nu sunt substantiale;
•
Prevederile art. 221 alin.(7) din Legea nr.98/2016 coroborate cu art.1 alin.(2), art.4 alin(5), art.6
alin.(1,2) din instructiunile presedintelui A.N.A.P. nr.2/2018, conform carora actualizarea pretului contractului de
achizitie publica/sectoriala va fi realizata odata cu semnarea contractului, daca este cazul, si ori de cate ori se constata
apartia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a contractului;
•
Este necesară actualizarea pretului contractului astfel:
- Din 241.513,75 Lei fara TVA in 246.556,13 lei fara TVA.

•
•

Valoare oferta la 31.12.2018: 241.513,75 lei fara TVA;
Valoare oferta actualizata la data 01.01.2019, conform O.U.G. 114/2018 din 28 decembrie 2018: 246.556,13 lei

fara TVA (conf.anexa ,,Oferta actualizata la 01.01.2019 conform OUG 114/2018")

•
Valoarea totala contract actualizat 246.556,13 lei fara TVA. Diferenta de 5.042,38 lei fara TVA, reprezinta
impactul asupra contractului prin cresterea pretului manoperei conform O.U.G. 114/2018.
Acceptul cu privire la incheierea unui act aditional la Contract avand ca obiect modificarea devizului oferta pe
resursa manopera, anexa la Contract, astfel incat sa reflecte modificarile introduse prin O.U.G. nr. 114/2018 si prin
Instructiunea ANAP nr.2/2018, respectiv modificarea pretului contractului rezultata din aplicarea tarifului minim orar de
17,928 lei / ora, la data de 01.01.2019.
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BODEȘTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2270 din 15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
actualizați la obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni,
comuna Bodesti, judetul Neamt "

Baza legală:

a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115
alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art.5 lit. e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
d) art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
e) art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Propun aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la
obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna
Bodesti, judetul Neamt "
Consilier UAT,
Iftode Elena

