ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA FRUMUȘANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit în ședință ordinară astăzi
29.08.2019
Avand in vedere:
 Raportul de fundamentare nr.257/19.08.2019 a D-lui Duta Paul, Primarul Comunei
Frumușani, prin care se propune aprobarea implementării obiectivului de investitie și a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi
Investiţii;
 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Frumușani, judetul
Călărași nr. 258/19.08.2019 aprobarea implementării obiectivului de investitie și a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi
Investiţii ;
 Proiectul de hotărâre nr.259/19.08.2019 inițiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl. Duță
Paul;
 Dispozitiile H.C.L. nr.41/25.07.2019 privind alegerea Președintelui de Ședință;
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat
la nr. 275/28.08.2019.
 Prevederile Ordonanţei de urgenţă 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, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Normelor de aplicare a art.1-10 din Ordonanţa de urgenţă 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, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019;
 Dispozitiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă implementarea obiectivului de investitie și a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” care se depune spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
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Art.2 Valoarea totală a investiției este de 21,496,684.62 lei inclusiv TVA conform devizului
anexat prezentei, respectiv:
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
21,496,684.62 lei
din care C+M
18,767,262.71 lei
Valoarea investitiei fara TVA
18,092,139.17 lei
din care C+M
15,770,809.00lei
Indicatori tehnici: Reabilitarea si modernizarea a unei suprafețe de 9 km de străzi de interes
local.
Art.3 Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul DUȚĂ PAUL, primarul Comunei
Frumușani, judeţul Călărași.
Art.4 Se aprobă restituirea anuală către Fondul de Dezvoltare si Investiții, a sumelor
reprezentând contribuția proprie, stabilite la momentul depunerii solicitării de acordare a grantului,
prin eșalonarea valorii finanțate pentru proiect, în sume egale anuale, pe o perioadă de maxim 20 de
ani, în funcție de disponibilitățile bugetare anuale ale instituției.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Frumușani, prefectului judeţului Călărași
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe site-ul institutiei.
Hotărârea a fost adoptată in prezența a 13 consilieri din 13 consilieri aleși cu 13 voturi
pentru.

NR.47
ADOPTATĂ LA FRUMUȘANI
ASTAZI 29.08.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ION MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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ANEXA LA HCL NR.47/29.08.2019
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii
MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUSANI,
JUDETUL CALARASI
Valoare fără
TVA
Valoare cu
Nr.
TVA
TVA
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
crt.
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului
1.1 Obţinerea terenului
0.00
0.00
0.00
1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
starea iniţială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00
22,000.00

4,180.00
4,180.00

26,180.00
26,180.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1

Studii
3.1.1. Studii de teren

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

46,613.23

8,856.51

55,469.74

3.3

Expertizare tehnică

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.4

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
clădirilor (10 lei/mp)

0.00

0.00

0.00

199,768.87
7,768.87

37,956.09
1,476.09

237,724.96
9,244.96

0.00

0.00

0.00

70,000.00

13,300.00

83,300.00

22,000.00

4,180.00

26,180.00

15,000.00

2,850.00

17,850.00

85,000.00

16,150.00

101,150.00

3.5

Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare (0.05%*cap.4)
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului
tehnic şi a detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie

38,844.36

7,380.43

46,224.78

3.7

Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

70,000.00
70,000.00

13,300.00
13,300.00

83,300.00
83,300.00

0.00

0.00

0.00

149,301.94

28,367.37

177,669.31

3.7.2. Auditul financiar
3.8

Asistenţă tehnică
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3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

124,301.94

23,617.37

147,919.31

541,528.40

102,890.40

644,418.80

15,537,742.86
0.00
0.00

2,952,171.14
0.00
0.00

18,489,914.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
15,537,742.86

0.00
0.00
2,952,171.14

0.00
0.00
18,489,914.00

Organizare de şantier (max 2,5%* cap4)
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

248,603.89

47,234.74

295,838.62

233,066.14

44,282.57

277,348.71

15,537.74

2,952.17

18,489.91

Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente
creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii
lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii (0.1%* C+M)
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
(0.5%* C+M)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia
de construire/desfiinţare

173,478.90

0.00

173,478.90

0.00

0.00

0.00

78,854.04

0.00

78,854.04

15,770.81

0.00

15,770.81

78,854.04

0.00

78,854.04

0.00

0.00

0.00

1,588,681.37

301,849.46

1,890,530.83

2,103.76

399.72

2,503.48

2,012,867.92

349,483.91

2,362,351.83

0.00
0.00
0.00
18,092,139.17
15,770,809.00

0.00
0.00
0.00
3,404,545.45
2,996,453.71

0.00
0.00
0.00
21,496,684.62
18,767,262.71

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
Construcţii şi instalaţii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.4 care nu necesită montaj şi echipamente de
transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
4.1
4.2
4.3

5.1

5.2

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
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ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA FRUMUȘANI
JUDETUL CĂLĂRAȘI
Comuna Frumușani, judeţul Călărași; cod fiscal:3796969; Tel./Fax: 0242-516012,
Nr. 258/19.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea si oportunitatea aprobării implementării obiectivului de investiție și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de
Dezvoltare şi Investiţii
În prezent pe raza comunei Frumusani, judetul Calarasi se observă necesitatea completării
lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere fiind oportună implementarea proiectului de
investitie “MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” fapt ce va determina îmbunatatirea calitatii structurii de transport in
comuna Frumușani.
Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de indeplinire a acestui obiectiv sunt:
●Cresterea gradului de calitate a infrastructurii de transport a judetului Calarasi.
●Cresterea ratei de folosire a strazilor comunale
Prin asigurarea legaturilor intre aceste strazi traficul rutier va inregistra o intensificare, atat
pentru transportul de calatori cat si pentru cel de marfa.
●Reducerea agentilor poluanti, precum si igienizarea zonei
●Dezvoltarea economica a zonei prin aparitia de noi unitati cu profil divers de activitate in
special de agroturism
●Beneficii sociale – prin aparitia de noi unitati economice se creeaza noi locuri de munca
●Circulatie in conditii de confort si risc redus de accidente
Pe langa beneficiile de ordin calitativ, asfaltarea strazilor va determina o serie de
aspecte pozitive care pot fi masurate cu ajutorul urmatorilor indicativi cantitativi:
● Reducerea substantiala a uzurii pneurilor
● Reducerea timpilor de operare a vehiculelor
● Reducerea cheltuielilor de intretinere a strazilor
●Dezvoltarea economica a zonei datorita imbunatatirii calitatii infrastructurii de transport si
aparitia de noi unitati economice ce va conduce la cresterea potentialului economic al zonei.
În concluzie, trebuie să admitem necesitatea promovării unor investiţii pentru asfaltarea
strazilor in comuna Frumusani care va conduce la:
- capacitatea portantă corespunzătoare;
- planeitate bună a suprafeţelor de rulare;
- pante transversale corespunzătoare pt scurgerea apei de suprafaţă în afara platformei;
- acostamente cu lăţime şi pante conform normativelor în vigoare;
- dispozitive de preluare şi conducere a apei (şanţuri, podeţe) în afara platformei strazii.
In atari conditii este propus urmatorul deviz general, sumele urmand a fi accesate prin grant
solicitat din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii conform:
•
Prevederile Ordonanţei de urgenţă 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, cu modificările şi completările ulterioare;
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•
Prevederile Normelor de aplicare a art.1-10 din Ordonanţa de urgenţă 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, cu modificările şi
completările ulterioare aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019;.
De asemenea, in concordanță cu dispozițiile art.18 din MFP-CNSP nr.2023/173/2019
subscrisa UAT Comuna Frumușani va restituii , în mod eșalonat, sumele necesare acoperirii grantului
ce urmeaza a fi contractat de la Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.
"Art. 18. - (1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si asociatiile de
dezvoltare intercomunitara prin unitatile administrativ-teritoriale componente au obligatia de a
restitui anual, pe o perioada de 20 de ani, o suma reprezentând contributia proprie la
proiect/proiecte. Suma se stabileste la momentul depunerii solicitarii, prin esalonarea valorii
finantate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioada de 20 de ani. Suma anuala ce
urmeaza a fi restituita, aferenta proiectelor finantate nu va depasi diferenta între nivelul maxim al
datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si serviciul datoriei publice locale
anuale înregistrat în urmatorii 20 de ani…….."
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
21,496,684.62 lei
din care C+M
18,767,262.71 lei
Valoarea investitiei fara TVA
18,092,139.17 lei
din care C+M
15,770,809.00lei
Indicatori tehnici: Reabilitarea si modernizarea a unei suprafețe de 9 km de străzi de interes
local.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

Consilier compartiment urbanism
ANCA PETRUTA
..............................
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR.257/19.08.2019
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Duță Paul primar al comunei Frumușani județul CĂLĂRAȘI supun atenției
Consiliului Local Frumușani proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de
investitie și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ MODERNIZARE STRĂZI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul
Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
Prin realizarea acestui obiectiv de investiție se urmărește:
Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de indeplinire a acestui obiectiv sunt:
●Cresterea gradului de calitate a infrastructurii de transport a judetului Calarasi.
●Cresterea ratei de folosire a strazilor comunale
Prin asigurarea legaturilor intre aceste strazi traficul rutier va inregistra o intensificare, atat
pentru transportul de calatori cat si pentru cel de marfa.
●Reducerea agentilor poluanti, precum si igienizarea zonei
●Dezvoltarea economica a zonei prin aparitia de noi unitati cu profil divers de activitate in
special de agroturism
●Beneficii sociale – prin aparitia de noi unitati economice se creeaza noi locuri de munca
●Circulatie in conditii de confort si risc redus de accidente
Pe langa beneficiile de ordin calitativ, asfaltarea strazilor va determina o serie de
aspecte pozitive care pot fi masurate cu ajutorul urmatorilor indicativi cantitativi:
● Reducerea substantiala a uzurii pneurilor
● Reducerea timpilor de operare a vehiculelor
● Reducerea cheltuielilor de intretinere a strazilor
●Dezvoltarea economica a zonei datorita imbunatatirii calitatii infrastructurii de transport si
aparitia de noi unitati economice ce va conduce la cresterea potentialului economic al zonei.
În concluzie, trebuie să admitem necesitatea promovării unor investiţii pentru asfaltarea
strazilor in comuna Frumusani care va conduce la:
- capacitatea portantă corespunzătoare;
- planeitate bună a suprafeţelor de rulare;
- pante transversale corespunzătoare pt scurgerea apei de suprafaţă în afara platformei;
- acostamente cu lăţime şi pante conform normativelor în vigoare;
- dispozitive de preluare şi conducere a apei (şanţuri, podeţe) în afara platformei strazii.
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de HOTĂRÂRE privind
aprobarea implementării obiectivului de investitie și a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „ MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FRUMUȘANI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
PRIMAR
DUTA PAUL
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