
RO M A N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală nr. 4326876

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat şi a cheltuielilor actualizate de cofinanţare din 
bugetul comunei Crucea, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.l 14/2018 pentru obiectivul de investiţii:
”  MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRUCEA, COMUNA

CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA”

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr. 5288/28.12.2018 , prezentat de primarul comunei, 

Dorin Rusu ;
- raportul înregistrat la nr.248/21.01.2019 al compartimentului financiar-contabil al 

primăriei,
- raportul înregistrat la nr. 365/30.01.2019 al comisiei de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico -  socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Contractul de finanţare nr. 317/29.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene înregistrat la Comuna Crucea sub nr. 621 din 22.01.2018;

- Prevederile art. 71 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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;

- Prevederile art.2 din Instrucţiunea Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publică/ sectorială;

- Prevederile art. 10 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 12 alin.(4) şi (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală ,aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 lit.e) şi a art. 115 alin.(l) 
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii: "Modernizare si dotare 
grădiniţă cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea , judeţul Suceava", conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cheltuielile de cofinanţare actualizate din bugetul Comunei Crucea, Judeţul 
Suceava, în sumă de 377.860,68 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul "Modernizare si dotare 
grădiniţă cu program normal, sat Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava".



- Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiţie este de 1.833.310,67 lei, 
inclusiv TVA;

- Cheltuielile actualizate care se vor deconta de la bugetul de stat sunt în valoare de 
1.455.450.00 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Primarul comunei Crucea, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu data publicării prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia, se abrogă.
Art.5. Secretarul comunei Crucea va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 

hotărâre şi o va aduce la cunoştinţă publică.

Crucea, 
Nr. 5

Preşedinte de şedinţă, 
Bîrgăuanu Constantin

30.01.2019

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 
Atănăsoaie P^aria



Beneficiar: COMUNA CRUCEA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii: MODERNIZARE SI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRUCEA, COMUNA CRUCEA,

JUDEŢUL SUCEAVA

Actualizat conform OUG nr.114/2018 şi Instrucţiunea ANAP nr.2/2018

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără 
TVA)

TVA Valoare cu TVA
din care de la 
bugetul de stat

din care de 
la bugetul 

local
lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului 
şi aducerea terenului la starea 
iniţială

52.280,27 62.213,52

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ 
protecţia utilităţilor 0,00 t ; : 0,00

Total capitol 1 52.280,27 9.933,25 62.213,52 0,00 62.213,52

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2 37.43 37.436,69
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii i :

3.1.1. S tud ii de teren 3.500,00 1,

3.1.2. R aport p riv in d  im p a c tu l 

asupra m e d iu lu i
: : 0,00 0,00

3.1.3. A lte  s tu d ii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2

uocumentaţii-suport şi cneituien 
pentru obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii

912,00 5.712,00

3.3 Expertizare tehnică 2.380,00 2.380,00

3.4 Certificarea performanţei energetice 
şi auditul energetic al clădirilor

4.760,00 4.760,00

3.5 Proiectare 79.080,00 15.025,20 41.650,00
3.5.1. Temă de p ro iec ta re : 1,00 0,00

3.5.2. S tud iu  de p re fezab ilita te 0,00 00 0,00

3.5.3. S tud iu  de fe z a b il ita te /  

d o cum en ta ţie  de avizare a lu c ră rilo r  

de in te rv e n ţii ş i deviz genera l

41.650,00 41.650,00

3.5.4. D ocum en ta ţiile  tehnice  

necesare în vederea o b ţin e rii 

a v iz e lo r/a c o rd u rilo r /a u to r iz a ţiilo r

A 912,00 5.712,00 5.712,00

3.5.5. Verificarea tehn ică  de c a lita te  

a p ro ie c tu lu i tehn ic  ş i a d e ta liilo r de 

execuţie
6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.5.6. P ro iect tehn ic  ş i d e ta lii de 

execuţie 632 39.603,20 39.:

3.6
Organizarea procedurilor de 
achiziţie 10.000,00 2 10

3.7 jConsultanţă 55 65.450,00 0,00 65.450,00



3.7.1. M a n a g e m e n tu l de p ro ie c t 

p e n tru  o b ie c tivu l de in ve s tiţii 10.450,00 65. i -

3.7.2. A u d itu l f in a n c ia r 0 ,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 21.500,00 25.585,00 0,00 25.585,00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 6.500,00 o,oc

3.8.1.1. pe pe rioada  de execuţie  a 

lu c ră rilo r
: 1.235,00 7.735,00

3.8.1.2. p e n tru  p a rtic ip a re a  

p ro ie c ta n tu lu i la  faze le  incluse în 

p ro g ra m u l de co n tro l a l lu c ră r ilo r de 

execuţie, av iza t de că tre  

Inspec to ra tu l de S ta t în C onstrucţii

0 ,00 0,00 0,00

3.8.2. D irigen ţie  de şa n tie r 17.850,00 17.850,00

Total capitol 3 179.880,00 32.277,20 212.157,20 52.455,20 159.702,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 945.819,03 179.705,62 1.125.524,65 1.013.831,49 111.693,16

4.2
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale ■ 4.879,84

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj

85.898,71 102.219,46

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj 
şi echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 l

4.5 Dotări 37.316,84 : . 233.721,25
4.6 Active necorporale -

Total capitol 4 1.232.222,86 234.122,34 1.466.345,20 1.354.652,05 111.693,16
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 9.164,76 1.741,30 10.906,06 10.906,06 0,00

5.1.1. Lucrări de co n s tru c ţii ş i 

in s ta la ţii a fe ren te  o rgan iză rii de 
şa n tie r

9.164,76 1.741,30 10.906,06

5.1.2. C heltu ie li conexe o rgan iză rii 

şa n tie ru lu i 0 ,00 0,00

5.2
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 11.471,07 0,00 0,00 1

5.2.1. Com isioanele ş i dobânzile  

a fe ren te  c re d itu lu i bănc ii 

fin a n ţa to a re

0,00 0,00

5.2.2. Cota a fe re n tă  ISC p e n tru  

co n tro lu l c a lită ţ i i lu c ră r ilo r de 

cons truc ţii

5.214,12 0,00 5.214,12 5.214,12

5.2.3. Cota a fe re n tă  ISC p e n tru  

co n tro lu l s ta tu lu i în am ena ja rea  

te r ito riu lu i, urban ism  şi p e n tru  

au to riza rea  lu c ră rilo r de cons truc ţii

l . i . 1.042,82 1.042,82

5.2.4. Cota a fe ren tă  Casei Sociale a 

C onstruc to rilo r  -  CSC
5.214,12 5.2

5.2.5. Taxe p e n tru  acorduri, avize 

con fo rm e ş i a u to r iza ţia  de 
c o n s tru ire / desfiin  ta re

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 32.780,93 0,00 32.780,93



5.4 Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 0,00 ! K 0,00

Total capitol 5 48.182,83 6.975,23 55.158,06 10.906,06 44.252,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de 
exploatare r

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.544.025,36 289.285,32 1.833.310,67 1.455.450,00 377.860,68

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 
4.2+ 5.1.1) 1.042.824,17 198.136,59 1.240.960,76 1.067.054,09 173.906,68

Preşedinte de şedinţă


