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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiţiei, a devizului general şi a cheltuielile de cofinanţare din bugetul
comunei Crucea, pentru obiectivul de investiţii:

” Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, judeţul Suceava”

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr. 5293/28.12.2018 , prezentat de primarul comunei, 

Dorin Rusu ;
- raportul înregistrat la nr. 425/21.01.2019 al compartimentului financiar-contabil al 

primăriei,
- raportul înregistrat la nr.375 / 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;

- 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.7 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. 11 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 arf.l 15 alin.(l) 
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă investiţia şi indicatorii tehnico-economici din devizul general pentru 
obiectivul de investiţii: " Modernizare drumuri comunale în comuna Crucea, judeţul Suceava", 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cheltuielile de cofinanţare din bugetul Comunei Crucea, Judeţul Suceava, în 
sumă de 1.172.257,93 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul " Modernizare drumuri comunale în 
comuna Crucea, judeţul Suceava".

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie este de 6.415.992,93 lei, inclusiv TVA;
- Cheltuielile actualizate care se vor deconta de la bugetul de stat sunt în valoare de 

5.243.735,00 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.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează:
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Proiectant: S.C. DRU-PO S.R.L.
Adresa: B-ul George Enescu nr. 29, Suceava
telefon: 0330/401100, fax 0330/401101
Beneficiar: COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA v

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Modernizare drumuri comunale 
in comuna Crucea, judeţul Suceava

Faza: DALI
Nrcrt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare

fara TVA lei cu TVA
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Cheli

ŢOLUL 1
uieli oentru obţinerea si amenajarea terenului

" -iJi > Obtiriefei terSnftlyt > .................... o .o c O.OC 0.00

; U Amenaiarea terenului o .o c O.OC 0.00
Amenaieri oentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea Iniţiala» , .....
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor o .o c O.OC 0.00

TOT/\L CAPITOL 1 ■ ........ o .o c O.OC 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli centru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0 00 0 00l 0 00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli centru oroiectare si asistentă tehnică

- '..11 Studii de teren .................  ................. 22000.00 4180.00 26180.00

3.1.1 Studii de teren ...................... 22000.00 4180.00 26180.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alteietudirs0ebi#(3i: 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si aut 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnica ........... 6794.00 1290 86 8084.86

■ 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 . 0.00

; 3.5 Proiectare . ,...........:..... ............... ..........  .............  . 117000.00 22230.00 139230.00

3.5.1 Tema de proiectare • 0.00 0 00 0 00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 8,00 0.00

3,5.3 Studiu de fezabiiitate/DALI si deviz general 33000.00 6270 00 39270.00

3.5.4 Doc tehnice pt obţinere avize/acorduri/autorizatii 15000.00 2850.00 : 17850.00

3.5.5 Verificate tehnica de calitate a PTh si a detaliilor de execuţie 7000.00 1330 00 8330.00

3.5.6 Proiect tehnfc si detalii de execuţie 62000.00 11780.00 73780.00

3.6 Oroanizarea oroceduriior de achiziţie publica 15000.00 2850.00 17850.00

: 3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 70000.00 13300.00 83300.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 35000.00 6650.00 41650.00

3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 15000.00 2850.00 17850.00
3.8.1.2 Pentru participarea la faze prevăzute in prag. de control 20000.00 3800.00 23800.00

ia ?  Diriqintie de şantier 35000.00 6650.00 41650.00

TOTAL CAPITOL 3 230794.00 43850.86 274644.85

CAPITOLUL 4
Cheltuieli centru investiţia de bază

4.1 Construcţii si instalaţii 4992776.00 948627.44 5941403.44
: 1.1.1 Lucrări de drumuri 2877276.00 546682.44 3423958.44
i1.1.2 Poduri si podeţe 731000.00 138890.00 869890.00

*i.1.3 . Ziduri de sprijin si aparari de maluri 1384500.00 263055.00 1647555.00



Montaje utilaje tehnologice

4.6 Active necorporate
5941403.44948627.444992776.00TOTAL CAPITOL. 4

CAPITOLUL 6
Altecheltuleli

11900.001900.001C000.00OWaafeifedasţaatiiBr
11900.0010000.00§-.1.1 iLtiferâri de .construcţii

S.1.2 Icheltuleli conexe organizării şantierului
62668:79 %56fe79;1900.00iBomfeteane,: cote, taxe, epstBtje^dfolul

Comisioanele si dobânzile aferente costului creditului
23940.36

4788.07.4788.07Cota aferente ISC pentru controlul statului Io amenajarea teritoriu
23940.36
11900:001900.00Taxe pentru

19714.63 123475 84103751.21Cheltuieli 4iverse;şineprevazute
5.4 Chettuleii pentru informare si

199944.6323514.63176430.00TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL.®

TOTAL CAPITOL 6
1015892:936400000:00TOTAL QENERAL

5953303.446002776:00 950527:44
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