COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, E-mail:
primaria@primariavitomiresti.ro

HOTARAREA
Nr. 7/26.02.2019
CU PRIVIRE LA :
 Aprobarea Indicatorilor tehnico – economici actualizați cu coeficientul de
ajustare conform OUG 114/2018 - rest de executat, pentru obiectivului de
investiţii :”Infiintare Sistem centralizat de Alimentare cu apa si Sistem de
canalizare menajera in satul Trepteni,comuna Vitomiresti, judetul Olt”, finanțat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală , aprobat prin OUG nr.28/2013
AVÂND ÎN VEDERE:
 Prevederile art.36 alin. (4) litera d) şi alin.( 6) litera a) punctul 14 din Legea
nr 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art.3 litera e) şi art. 4 litera b) din Legea nr. 52/2003
transparenţa decizională in administraţia publică republicată cu modificările
şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 80 şi 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată cu modificarile
si completarile ulterioare ;
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a stucturii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 Prevederile art. 5 litera b) , art.6 alin.(2) litera a) şi art .10 alin. (2) din
Ordinul
M.D.R.A.P. nr.1.851/2013
privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, republicat .
 Prevederile art.10 din Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea
"Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor din Hotărârea Guvernului
nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi










metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de interventii”;
Prevederile Legii nr.227/2015- privind Codul Fiscal;
Prevederile art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri financiar
bugetare,modificarea si completarea unor acte normative si prerogarea unor
termene prin care se modifica salariul minim in constructii.
Prevederile instructiunii nr.2/2018 privind ajustarea contractului de
achizitie publica emisa de ANAP
Coeficientul de actualizare a cresterii salariului minim emis de Comisia
Nationala de Statistica si prognoza.
Raportul Compartimentului de resort nr. 2036/19.02.2019 întocmit de
referent Barbu Mugurel Stefan Compartiment Achiziţii publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vitomireşti –Judetul Olt;
Proiectul de hotărâre nr.2127/22.02.2019, iniţiat de primarul localităţii
Rotea Ion - Robert;
Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea majorarii valorii totale a contractului de lucrari
obiectivul de investiţii:”Infiintare Sistem centralizat de Alimentare cu apa

si Sistem de canalizare menajera in satul Trepteni, comuna Vitomiresti,
judetul Olt”, cu suma de 78.462,74 lei la care se adauga TVA 19% in valoare
de 14.907,92 lei, în total suma de 93.370,66 lei, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt,
primarului și viceprimarului localităţii, Compartimentului achiziţii publice din cadrul
unităţii şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei comunei
Vitomirești, precum şi pe pagina de internet.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Ștefan Urluescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Laurențiu Filip VASILOIU

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”

Anexă la hotărârea nr.7/26.02.2019
Principalii Indicatori Tehnico –Economici
Actualizati conform OUG 114/2018 pentru rest lucrari de executat la
obiectivul de investitii:
„Înființare Sistem centralizat de Alimentare cu apă și Sistem de canalizare
menajeră în satul Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt”
1. Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA):
8.968.519,45 LEI/1.984.976,00 EURO
din care construcții –montaj : 7.046.424,66 LEI/1.559.564,00 EURO
Valoarea investiției s-a calculat în prețuri la data de : 04.01.2017
Curs B.C.E. 1 euro - 4,5182 lei
2. Eșalonarea investiției (lei exclusiv TVA)
Anul I
Anul II

4.928.146,87 lei / 1.090.732,00 euro;
2.118277,79,00 lei / 498.832,00 euro.

3. Durata de realizare:
din care C+M

24 luni
20 luni

4. Capacități fizice( lungime totală)

6,775 km Sistem alimentare cu apă
6,320 km Sistem canalizare
5. Alți indicatori specifici (lei exclusiv TVA)
Sursă apă : conducte aducțiune, conducte distribuție, racorduri apă, racorduri
canal.
Stație epurare: 1 buc., canal colector, cămine vizitare
Durata de funcționare
25 ani
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Ștefan Urluescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Laurențiu Filip VASILOIU

