
ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 

 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie  « Extindere corp cladire 

 P + 1E, cu functiunea de Scoala Gimnaziala Valenii de Munte » 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 

- art.7 alin.(1) lit.c) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- art.5 lit.c), art.6 alin.(3) lit.c) si art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de 
dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- art.129 alin.(4) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre 
Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, raportul Comisiei economico – financiara si 
agricultura si  raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 
turism; 

 
In temeiul prevederilor art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
  
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare : 

 

 Art.1.Se aproba asigurarea cofinantarii obiectivului de investiţii "Extindere corp 

cladire P+1 cu functiunea de Scoala Gimnaziala Valenii de Munte”, cuprins pentru finanţare 

in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017 - 2020, cu suma de 413.235,14 lei, 

inclusiv TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL, dupa cum 

urmeaza: 

- studii de teren   – 3.992,45  lei, inclusiv TVA; 

- documentatii de avizare - 34.708,73 lei, inclusiv TVA; 

- expertizare tehnica   - 1.063,86 lei, inclusiv T.V.A ; 

- organizarea procedurilor de achizitie – 7.140 lei, inclusiv T.V.A ; 

- asistenta tehnica – 14.280 lei, inclusiv TVA; 

- comisioane, cote, taxe, costul creditului  - 48.582   lei,  

- cheltuieli pentru proiectare si inginerie  - 44.030  lei, inclusiv TVA ; 

- cheltuieli conexe organizarii de santier – 21.435,03 lei, inclusiv TVA ; 

- diferenta dintre valoarea prevazuta in devizul general, suma alocata de la bugetul 

de stat si totalul cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L. – 238.003,07 lei, inclusiv 

T.V.A. 



 

 

 

Art.2. Hotararea nr.63/23.07.2017 cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in 
mod corespunzator. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Serviciul buget – finante, impozite si taxe 
locale si Serviciul urbanism. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica celor 
interesati si se va publica pe site-ul institutiei. 
 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Iorga Gabriela 

 

 

 

                                          

         CONTRASEMNEAZA: 

                                                   SECRETAR –  Onoiu Elena – Adina 

 

 

 

VALENII DE MUNTE,  30 octombrie   2019. 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR  
 

REFERAT DE APROBARE  

 

la proiectul de hotarare   privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie  " 

Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte ”, cuprins pentru 

finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017 – 2020 

 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(4) lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , 
în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.  

Conform art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,  “documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.  

Privitor la modul de finanţare al investiţei, menţionez că UAT Orasul Valenii de Munte   beneficiaza 
de finanţare prin PNDL 2017 - 2020 pentru obiectivul de investitii " Extindere corp cladire P+1 cu 

functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte”, in suma de 2.350.000  lei. 
Prin H.C.L. 63/27 iulie a fost aprobata asigurarea cofinantarii din bugetul local a sumei de 304.634 lei , faza 

de proiect . 

Prin H.C.L 102/27.09.2019 a fost aprobata asigurarea cofinantarii din bugetul local a sumei de 175.232,07  

lei , dupa finalizarea procedurilor de achizitie lucrari .  

 Prin actul aditional nr.2 la contractul nr.66985/06.06.2019 , conform devizului general actualizat , noua 

valoare a contractului de lucrari este de 2.763.235,14 lei . 

Avand in vedere prevederile art.10 alin.4 din H.G.nr.907/2016, si anume ,,Devizul general intocmit la 
faza de proiectare, studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou /mixt de investitii si, respectiv, la faza 
documentatie  de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie existenta, se 
actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod 
obligatoriu in urmatoarele situatii  : ......c) dupa finalizarea procedurilor  de achizitie publica, rezultand 

valoarea de finantare a obiectivului de investitii  ” 
Dupa incheierea  contractului de lucrari si actualizarea devizului general , orasul Valenii de Munte, 

pentru acest obiectiv de investii, trebuie sa asigure cofinantarea pentru partea de cheltuieli neeligibile, in 
cuantum de 413.235,14 lei. 

Astfel propun  Consiliului Local  adoptarea prezentului proiect de hotarare privind asigurarea  cofinantarii 
obiectivului  de investitie  " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte ”, 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

SERVICIUL BUGET FINANTE 

 

RAPORT  

la proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de  investitie " 

Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte ”, cuprins 

pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017 – 2020 

 

 

La nivel national se deruleaza din anul 2013 Programul National de Dezvoltare Locala, 

aprobat prin O.U.G nr.28/2013. Responsabil si coordonator al acestui program este Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene. 

 Prin contractul de finantare incheiat cu  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si 

Fondurilor Europene,  UAT Orasul Valenii de Munte   beneficiaza de finanţare prin PNDL 2017 - 2020 

pentru obiectivul de investitii " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala 

Valenii de Munte”, in suma de 2.350.000  lei. 

 Prin H.C.L. 63/27 iulie 2017  a fost aprobata asigurarea cofinantarii din bugetul local a sumei de 

304.634 lei , faza de proiect . 

 Prin H.C.L 102/27.09.2019 a fost aprobata asigurarea cofinantarii din bugetul local a sumei de 

175.232,07  lei , dupa finalizarea procedurilor de achizitie lucrari .  

 Prin actul aditional nr.2 la contractul nr.66985/06.06.2019 , conform devizului general actualizat , 

noua valoare a contractului de lucrari este de 2.763.235,14 lei . 

 Avand in vedere prevederile art.10 , alin.4  din H.G. 907/2016 , si anume ,,Devizul general 

intocmit la faza de proiectare , studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou /mixt de investitii si, 

respectiv, la faza documentatie  de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie 

existenta , se actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei/investitorului , ori de cate ori este necesar, 

dar in mod obligatoriu in urmatoarele situatii  : ......c) dupa finalizarea procedurilor  de achizitie publica , 

rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitii  ” . 

In baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice ; 

In baza prevederilor art.8 coroborate cu art.10 alin.(6) din Ordinul nr.1851/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala; 



Devizul general actualizat, in octombrie 2019 , intocmit de catre SC CAPITAL VISION  

SRL; 

Tinand cont de  cele  prezentate  mai sus , propunem  spre aprobare Consiliului Local Valenii 

de Munte proiectul de hotarare  privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului  de investitie  " 

Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte””, cuprins 

pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 , astfel : 

- asigurarea cofinantarii obiectivului de investiţii" Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de 

scoala gimnaziala Valenii de Munte”, cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare 

Locala 2017- 2020, cu suma de 413.235,14  lei, inclusiv TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanteaza prin PNDL, dupa cum urmeaza: 

- studii de teren   – 3.992,45  lei, inclusiv TVA; 

- documentatii de avizare -34.708,73 lei, inclusiv TVA; 

- expertizare tehnica   - 1.063,86 lei, inclusiv T.V.A ; 

- organizarea procedurilor de achizitie – 7.140 lei, inclusiv T.V.A ; 

- asistenta tehnica – 14.280 lei, inclusiv TVA; 

- comisioane, cote, taxe, costul creditului  - 48.582   lei,  

- cheltuieli pentru proiectare si inginerie  - 44.030  lei, inclusiv TVA ; 

- cheltuieli conexe organizarii de santier – 21.435,03 lei, inclusiv TVA ; 

- diferenţa dintre valoarea prevăzuta in devizul general, suma alocata de la Bugetul de Stat si 

totalul cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L  - 238.003,07  lei, inclusiv TVA. 

 

 

 

SERVICIUL BUGET FINANTE –ITL  

 

NITU ELENA   

 

MORARU MARIA ANCUTA 

 

 
 
 
 
  


