ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.54
din 23 septembrie 2020 .

privind: aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici
actualizați și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin
(3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului „Extindere alimentare cu apă –
Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați” finanțat prin PNDL 2017-2020 .
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – Primarul comunei Cuca, judeţul Galați .
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 5029 din 18.09.2020
Consiliul local al comunei Cuca, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Vlad Mihăiţă , primarul comunei
Cuca , judeţul Galaţi, înregistrat la nr.5029 din 18 septembrie 2020 ;
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.5032 din 18 septembrie 2020 ;
Având în vedere Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Cuca
Având în vedere HCL nr. 76 din 18 octombrie 2017 privind aprobarea documentației
tehnico-eonomice – faza Proiect tehnic, a idicatorilor tehnico-economici și a asigurării
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat,
“Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați” la faza
D.A.L.I.;
Având în vedere HCL nr. 23 din 15 mai 2019 privind aprobarea idicatorilor tehnicoeconomici și a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la
bugetul de stat prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr.
1851/2013, aferente obiectivului „Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna
Cuca, județul Galați” actualizați ca urmare a încheierii Contractului de lucrări nr. 3463 din
08.05.2019, între U.A.T. Comuna Cuca și Asocierea SC Dreams Riviera SRL și SC Rovis
Lider SRL Galați, reprezentată prin lider SC Dreams Riviera SRL;
Având în vedere Dispozițiile de șantier nr. 3/09.03.2020 și nr. 4/24.08.2020, emise de
Proiectantul de specialitate al obiectivului, prin care au fost dispuse soluții și detalii de
execuție care au determinat diminuarea valorii contractului de lucrări;
Având în vedere Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice s-a procedat la actualizarea indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general, aferente obiectivului „Extindere alimentare cu apă – Zona
Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați” în conformitate cu Centralizatorul investiției
înaintat de SC Dreams Riviera SRL;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum şi art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

:

Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat, indicatorii tehnico-economici actualizați
și finanțarea de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat
prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013,
aferente obiectivului „Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca,
județul Galați” finanțat prin PNDL 2017-2020, după cum urmează :
.
Valoare totală a investiției: 1.999.770.220 lei cu TVA, din care:
 Finanțare de la bugetul de stat: 1.688.588,33 lei cu TVA, din care:
- sume decontate de la MDRAP: 1.210.126,92 lei cu TVA;
- sume rest de decontat de la MDRAP: 478.461,40 lei cu TVA;
 Finanțare de la bugetul local: 311.181,90 lei cu TVA, din care:
- sume platite de la bugetul local: 67.639,17 lei cu TVA;
- sume rest de plată de la bugetul local: 243.542,73 cu TVA.
Art.2. Primarul comunei Cuca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi şi
instituţiilor abilitate, prin grija secretarului comunei Cuca .
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