ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA FRUMUSANI
CONSILIUL LOCAL

Nr.323/07.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea actualizării, conform rezultatului procedurii de atribuire, a indicatorilor tehnico
- economici si a contribuției UAT Frumușani reprezentând cofinanțare din valoarea eligibilă a
proiectului „ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL
CALARASI”
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Județul Călărași, întrunit in ședință ordinară astăzi
_______________

Avand in vedere:
 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Frumușani, județul Călărași
nr. 321/07.10.2019 privind aprobarea actualizării conform rezultatului procedurii de atribuire, a
indicatorilor tehnico - economici si a contribuției UAT Frumușani reprezentând cofinanțare din
valoarea eligibilă a proiectului „ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA
FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”;
 Raport de fundamentare nr.322/07.10.2019 emis de Dl. Dl. Duță Paul, Primar al Comunei
Frumușani;
 Dispozițiile H.C.L. nr.41/25.07.2019 privind alegerea Președintelui de Ședință;
 Proiectul de hotărâre nr.323/07.10.2019 inițiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl. Duță Paul;
 Prevederile Ordin MDRAP nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare locala;
 Prevederile OUG nr.28/2013 privind aprobarea PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALĂ;
 Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.185/2013
 Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 Prevederile art.129 alin.4 lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN:
Art.1 – Se aprobă actualizarea, conform rezultatului procedurii de atribuire, indicatorilor tehnico economici din proiectul„ ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI,
JUDETUL CALARASI ”, conform anexei Deviz General, parte integranta din prezenta hotărâre, după
cum urmează:
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Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA
9,677,266.85 lei
din care C+M
8,510,155.85 lei
Valoarea investiției fără TVA
8,146,136.44 lei
din care C+M
7,151,391.48 lei
Indicatori Tehnici:
- Lungime drumuri
- Acostamente din beton
- Podețe
- Drumuri laterale
- Acostamente din beton
- Accese la proprietati
- Indicatoare rutiere

= 8.088 m
= 136 m
= 37
= 19 buc.
= 136 m.
= 183 buc.
= 43 buc.

Art.2 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Frumușani , reprezentând contribuția din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 331,829.99 lei cu T.V.A privind cofinanțarea proiectului
„ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL
CALARASI”
Art.3 - Contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităților interesate.
Aducerea la cunoștința publica se face prin afișare publica la sediul Primăriei Comunei Frumușani.
Primar
DUTA PAUL
………………………

Avizează Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….

2

Anexa la HCL nr.______/________
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT IN URMA LICITATIEI
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
Obiectiv:“ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de
cheltuieli

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

Valoare (fără
TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv
TVA)

lei

lei

lei

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului
0.00
Amenajarea terenului
0.00
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la
0.00
starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
0.00
TOTAL CAPITOL 1
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții
2.1

3.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
17,350.00
3,296.50

20,646.50

Studii

3.1.1.Studii teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplasează obiectivul de investiţie)

3.2
3.3
3.4
3.5

17,350.00

3,296.50

20,646.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,890.00

0.00

8,890.00

3,241.17

615.82

3,856.99

0.00

0.00

0.00

98,761.00

18,764.59

117,525.59

3.5.1.Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studiu de prefezabilitate
3.5.3.Studiu de fezabilitate/ DALI si deviz general
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie

0.00

0.00

0.00

38,761.00

7,364.59

46,125.59

4,500.00

855.00

5,355.00

10,500.00

1,995.00

12,495.00

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3.Studii de specialitate necesare în funcție de
specificul investiției
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
Proiectare
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3.6
3.7

3.8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2

5.3
5.4

6.1

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii

11,719.00
77,521.00

2,226.61
14,728.99

13,945.61
92,249.99

77,521.00

14,728.99

92,249.99

0.00

0.00

0.00

56,680.67

10,769.33

67,450.00

3.8.1.Asistenţă tehnică din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2.Dirigentie de santier, asigurată de personal
tehnic de specialitate, autorizat
TOTAL CAPITOL 3

3,000.00

570.00

3,570.00

2,000.00

380.00

2,380.00

51,680.67

9,819.33

61,500.00

274,162.84

50,401.84

324,564.68

1,325,623.79
1,325,623.79

8,302,591.09
8,302,591.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
6,976,967.30

0.00
1,325,623.79

0.00
8,302,591.09

33,140.59

207,564.78

33,140.59

207,564.78

0.00
0.00

0.00
78,665.31

0.00

0.00

0.00

35,756.96

0.00

7,151.39

0.00

35,756.96

0.00

0.00

121,964.19
0.00
155,104.79

763,881.00
0.00
1,050,111.09

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
Pregătirea personalului de exploatare
0.00
0.00

0.00

3.7.2.Auditul financiar
Asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
Construcţii şi instalaţii
6,976,967.30
Strazi Frumusani
6,976,967.30
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
0.00
funcționale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
care nu necesită montaj și echipamente de
transport
Dotări
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
Organizare de şantier
174,424.18
5.1.1.Lucrări de construcţii și instalații aferente
174,424.18
organizării de șantier
5.1.2.Chelt. conexe organizării şantierului
0.00
Comision, cote, costul creditului
78,665.31
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului
0.00
bancii finantatoare
5.2.2.Cota aferentă Inspectoratuluide Stat în
Construcţii, calculată conf. Legii 10/1995
35,756.96
0,5%x(C+M)
5.2.3.Cota aferentă Inspectoratuluide Stat în
Construcţii, calculată conf. Legii 50/1991
7,151.39
0,1%x(C+M)
5.2.4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
35,756.96
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
0.00
autorizaţia de construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 9%
641,916.81
Cheltuieli pentru informare si publicitate
0.00
TOTAL CAPITOL 5
895.006,30
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6.2

Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6

Primar
DUTA PAUL
………………………

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TOTAL GENERAL

8,146,136.44

1,531,130.41

9,677,266.85

C+M

7,151,391.48

1,358,764.37

8,510,155.85

Avizează Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR.322/07.10.2019
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Duță Paul primar al comunei Frumușani județul CĂLĂRAȘI supun atenției
Consiliului Local Frumușani proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării, conform rezultatului
procedurii de atribuire, a indicatorilor tehnico - economici si a contribuției UAT Frumușani reprezentând
cofinanțare din valoarea eligibilă a proiectului „ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”.
Având in finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări respectiv devizul general,
actualizat conform ofertei câștigătoare, sumele ce urmează a fi accesate in cadrul PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA reprezentând valoarea investiției sunt următoarele:
Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA
9,677,266.85 lei
din care C+M
8,510,155.85 lei
Valoarea investiției fără TVA
8,146,136.44 lei
din care C+M
7,151,391.48 lei
De asemenea se impune si aprobarea modificării cotei de cofinanțare din partea bugetului local al
Comunei Frumușani respectiv a sumei de 331,829.99 lei cu T.V.A.
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de HOTĂRÂRE privind
aprobarea actualizării, conform rezultatului procedurii de atribuire, a indicatorilor tehnico - economici si a
contribuției UAT Frumușani reprezentând cofinanțare din valoarea eligibilă a proiectului „ASFALTARE
SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”.
PRIMAR
DUTA PAUL
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Nr. 321/07.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea si oportunitatea aprobării actualizării, conform rezultatului procedurii de
atribuire, a indicatorilor tehnico - economici si a contribuției UAT Frumușani reprezentând
cofinanțare din valoarea eligibilă a proiectului „ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL CALARASI”
In prezent comunei Frumușani, județul Călărași a demarat procedurile privind implementarea
proiectului de investiție “ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI,
JUDETUL CALARASI” ceea ce va determina îmbunătățirea calității infrastructurii de transport in
județul Călărași.
Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de îndeplinire a acestui obiectiv sunt:
●Creșterea gradului de calitate a infrastructurii de transport a județului Călărași.
●Creșterea ratei de folosire a străzilor comunale
Prin asigurarea legăturilor intre aceste străzi traficul rutier va înregistra o intensificare, atât pentru
transportul de calatori cat si pentru cel de marfa.
●Reducerea agenților poluanți, precum si igienizarea zonei
●Dezvoltarea economica a zonei prin apariția de noi unități cu profil divers de activitate in special de
agroturism
●Beneficii sociale – prin apariția de noi unități economice se creează noi locuri de munca
●Circulație in condiții de confort si risc redus de accidente
Pe lângă beneficiile de ordin calitativ, asfaltarea străzilor va determina o serie de aspecte pozitive
care pot fi măsurate cu ajutorul următorilor indicativi cantitativi:
● Reducerea substanțiala a uzurii pneurilor
● Reducerea timpilor de operare a vehiculelor
● Reducerea cheltuielilor de întreținere a străzilor
●Dezvoltarea economica a zonei datorita îmbunătățirii calității infrastructurii de transport si apariția de noi
unități economice ce va conduce la creșterea potențialului economic al zonei.
În concluzie, trebuie să admitem necesitatea promovării unor investiții pentru asfaltarea străzilor in
comuna Frumușani care va conduce la:
- capacitatea portantă corespunzătoare;
- planeitate bună a suprafețelor de rulare;
- pante transversale corespunzătoare pt scurgerea apei de suprafață în afara platformei;
- acostamente cu lățime şi pante conform normativelor în vigoare;
- dispozitive de preluare şi conducere a apei (șanțuri, podețe) în afara platformei străzii.
Având in finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări respectiv devizul general,
actualizat conform ofertei câștigătoare, sumele ce urmează a fi accesate in cadrul PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA reprezentând valoarea investiției sunt următoarele:
Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA
9,677,266.85 lei
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din care C+M

8,510,155.85 lei

Valoarea investiției fără TVA
8,146,136.44 lei
din care C+M
7,151,391.48 lei
Indicatori Tehnici:
- Lungime drumuri
- Acostamente din beton
- Podețe
- Drumuri laterale
- Acostamente din beton
- Accese la proprietăți
- Indicatoare rutiere

= 8.088 m
= 136 m
= 37
= 19 buc.
= 136 m.
= 183 buc.
= 43 buc.

De asemenea se impune si aprobarea modificării cotei de cofinanțare din partea bugetului local al
Comunei Frumușani respectiv a sumei de 331,829.99 lei cu T.V.A.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea actualizării, conform rezultatului procedurii de atribuire, a indicatorilor tehnico economici si a contribuției UAT Frumușani reprezentând cofinanțare din valoarea eligibilă a
proiectului „ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI, JUDETUL
CALARASI” conform datelor prezentate in devizul anexat prezentei.
Întocmit,
ANCA PETRUTA
..............................
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