
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 

 HOTĂRÂREA NR. 51 
 din 10 septembrie 2019 

PRIVIND aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică, precum și asigurarea finanțării de la 
bugetul local al cheltuielilor pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare drumuri 
de interes local – strazi în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală- Subprogramul Modernizarea satului 
românesc, Domeniul construirea,/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice 
clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
județene , drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri 

publice din interiorul localităților  

Consiliul Local al comunei Câmpineanca judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa 
extraordinară la data de  10.09.2019; 

- Având în vedere referatul de aprobare a viceprimarului comunei Câmpineanca 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, după finalizarea 
procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri 
de interes local – strazi in comuna Cimpineanca, judetul Vrancea ” nr. 9224/06.09.2019, 

- Luând  raportul compartimentului de specialitate nr.9265/06.09.2019  privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare drumuri 
de interes local – strazi in comuna Cimpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin 
Programul național de dezvoltare locală- Subprogramul Modernizarea satului românesc, 
Domeniul construirea,/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și 
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene , drumuri 
de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 
localităților;  

- Văzând  avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Câmpineanca; 

- În baza art. 7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, art.5 lit.e), art.6 alin.(4) din Norma metodologică pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013; 



-  În conformitate cu art. 20 alin. 1 lit i si lit. j art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
public 

-  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. 

a, art. 197 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă indicatorii  tehnico-economici și devizului general, după 
finalizarea procedurilor de achiziție publică, precum și asigurarea finanțării de la bugetul 
local al cheltuielilor pentru obiectivul de investiţie,,Modernizare drumuri de interes local 
– strazi în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin Programul Național
de Dezvoltare Locală- Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 
construirea,/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene , drumuri de interes 
local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților 
conform Anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții 
,,Modernizare drumuri de interes local – strazi în comuna Câmpineanca, judetul 
Vrancea” astfel: 

Valoarea totală a investiției: (incl.TVA) este - 7.082.154,44 lei 
Din care C+M(inclusiv TVA)  - 6.669.433,64 lei. 
Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA)        - 5.512.050,00 lei 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru următoarele 
categorii de cheltuieli aferente proiectului ,, Modernizare drumuri de interes local – strazi 
în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea ”- finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL: 

a) Realizarea temei de proiectare si a studiului de fezabilitate – 128.999,57

lei;

b) Studii de teren – 18.662 lei;

c) Expertiza tehnica  - 9.520 lei;

d) Asistenta tehnica – 41.900 lei;

e) Consultanta – 45.499 lei;



f) Taxe pentru obtinerea de avize si acorduri – 2.000 lei;

g) Organizarea procedurilor de achizitie – 20.000 lei;

h) Construcții și instalații – 1.238.303,63 lei;

i) Comisioane, cote, taxe – 61.650,23 lei;

j) Cheltuieli pentru informare si publicitate – 3.570 lei

Total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 1.570.104,44 lei 

Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari îi revine Primarului comunei 
Câmpineanca. 

Art. . Prezenta hotarare se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice 
interesate prin grija secretarului Comunei Câmpineanca 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETARUL COMUNEI , 

 CHIRILĂ ȘTEFAN  ROTARU OANA 




