ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL COMUNAL
ULMU
HOTARAREA Nr. 29 .
Din 20 octombrie 2020
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati/revizuiti precum si
diminuarea cofinantării investitiei:„REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI
LOCALE ÎN COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor
OUG 114/2018 si a Instructiunii ANAP nr. 1/ 2019 in sensul mentinerii valorii cheltuielilor indirecte
si profitului la valorile ofertate initial
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 20
octombrie 2020;
Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, responsabilul legal al
proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati/revizuiti
precum si diminuarea cofinantarii investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI
LOCALE IN COMUNA ULMU, JUDETUL BRAILA”, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG
114/2018 si a Instructiunii ANAP nr. 1/ 2019 in sensul mentinerii valorii cheltuielilor indirecte si
profitului la valorile ofertate initial;
Avand in vedere adresa nr. 6568/ 14.10.2020 emisă SC TANCRAD SRL - în calitate de
lider al ASOCIERII SC TANCRAD SRL - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL, document prin
care se solicită punerea în aplicare a prevederilor atât ale OUG 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cât si ale Instructiunii nr. 1/2019
emisă de Ministerul Finantelor Publice/ AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII
PUBLICE pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publică/sectorială, respectiv
actualizarea valorii contractului de proiectare si executie lucrări nr. 3226/ 12.07.2018 încheiat cu
ASOCIEREA SC TANCRAD SRL - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL;
Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Luând în considerare punctul de vedere comunicat de către ANAP referitor la ajustarea
pretului contractului de achizitie publică, document anexat prezentei hotărâri, coroborat cu
prevederile art. 10 alin. (4) lit. c) din sectiunea 5-a denumita "Devizul general si devizul pe obiect"
aferenta Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, precum si cu prevederile Programului National de Dezvoltare Locala,
subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: "Reabilitare/modernizare a
drumurilor publice clasificate si încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul
localitătilor", instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locală, cu modificarile si completările ulterioare;
In baza prevederilor contractului de finantare nr. 1427/ 21.02.2018, încheiat intre UAT
Comuna Ulmu si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea
obiectivului „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA
ULMU, JUDETUL BRĂILA”, coroborate cu devizul general actualizat/revizuit al investitiei ca
urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 si punerii în aplicare prevederilor
Instructiunii nr. 1/2019 emisă de Ministerul Finantelor Publice/ AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE precum si prin prisma punctului de vedere comunicat de către
ANAP referitor la ajustarea pretului contractului de achizitie publică;

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 129, alin 2, lit. (b), alin 4, lit. (a), alin. (7) lit. a , art. 139, alin 1, precum si ale
art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197 si art. 198, alin. 1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aprobă actualizarea/revizuirea indicatorilor tehnico-economici precum si noul deviz
general aferent investitiei: „REABILITARE SI MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN
COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, ca urmare atât a intrării în vigoare a prevederilor OUG
114/2018 si punerii în aplicare prevederilor Instructiunii nr. 1/2019 emisă de Ministerul Finantelor
Publice/ AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE cât si a punctului de vedere
comunicat de către ANAP referitor la ajustarea pretului contractului de achizitie publică, în sensul
diminuării valorilor cuprinse în devizul general, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:
Valoare totala investitie inclusiv TVA = 13.594.501,01 lei inclusiv TVA
Valoare C+M inclusiv TVA
= 12.368.623,87 lei inclusiv TVA.
Art. 2 – Se aprobă noua valoare a investitiei, în sumă de 13.594.501,01 lei inclusiv TVA,
compusă din valoarea lucrărilor/ serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate pana la
14.10.2020 si din valoarea rest de executat/prestat, astfel:
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI, din care:
bugetul de stat (MDRAP)
sume decontate buget de stat
rest de decontat buget de stat
bugetul local al comunei Ulmu
sume decontate buget local
rest de decontat buget local

13.594.501,01
13.102.054,19
11.429.533,49
1.672.520,70
492.446,82
436.924,98
55.521,84

Art. 3 – Se aprobă diminuarea, cu 6.379,55 lei, a cofinantării investitiei: „REABILITARE SI
MODERNIZARE RETEA DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA”, în
sumă de 492.446,82 lei inclusiv TVA.
Art. 4 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta publica
si comunicata celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
BEJGU DANIEL

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 20 octombrie 2020, cu un numar
de____voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri
in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.

