
România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

 

H O T Ă R Â R E 

-proiect- 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie 
„Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț” 

 

 Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

 

     Având în vedere prevederile: 
         - prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale. 
         - prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice. 
    Luând act de: 
        - referatul de aprobare nr.4851  din    11.06.2021   a primarului Comunei Tămăşeni, in 
calitatea sa de iniţiator;  
        - raportul de specialitate  nr. 4852  din   11.06.2021  al compartimentului de specialitate 
cu atribuţii în domeniu;  
        - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 
  
      În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. m), ale art. 
139, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „ 
Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț” 
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Anexa la H.C.L. nr. 35 din 07.07.2020 privind aprobarea realizării investiţiei si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare DJ201C cu piste pentru 
biciclişti, rigole şi trotuare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, se modifică,conform anexei 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului 
Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea 
acesteia in condiţiile legii. 

             
    INIȚIATOR,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

      PRIMAR,                                                           Secretar general comuna Tămășeni 

ȘTEFAN LUCACI                                                  ALINA –CRISTINA CĂLIMAN  

 

 

            



Judeţul Neamţ 
Primăria Comunei Tămăşeni 
Nr.  4851/11.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de HCL privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, 

comuna Tămășeni, județul Neamț” 
 

            Prin H.C.L. nr. 35 din 07.07.2020 privind aprobarea realizării investiţiei si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 
8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț” a fost aprobata  realizarea investiţiei si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 
8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț”. 
       În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) , în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) aprobă, la propunerea primarului, 
documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile 
legii;.  
     În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 
direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative”.  
   Conform art.10 alin.(5) din  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general 
se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea 
cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de 
construcţii - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 
    Conform art.7 alin.(6 din  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau 
modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico - economici aprobaţi ori 
depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare  refacerea corespunzătoare a 
documentaţiei tehnico - economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor 
indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
        Ca urmare a modificării aduse indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr.  
35/07.07.2021, prin Dispozitia de şantier nr. 1, modificări ce constau în  realizarea covorului 
asfaltic proiectat, din BA16, și  peste acostamentele betonate existente, cu respectarea 
pantelor transversale proiectate și asigurarea posibilităților de acces pentru riveranii drumului, 
s-a modificat valoarea C+M din devizul general de la 2.467.560,20 lei cu TVA la 
2.740.889,18 lei cu TVA, valoarea totală a investiţiei modificându-se de la 2.721.436,57 lei 
cu TVA la 3.013.985,44 lei cu TVA. 
  Ținând cont de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de H.C.L privind aprobarea 
modificării indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe 
DJ201C, km 3+250 – km 8+575, comuna Tămășeni, județul Neamț”. 
 
Compartiment financiar contabil,                                                    Întocmit, 
               Bursuc Valerica                                                                ing. Chihalău Ioan 
 

 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr.4852/11.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de HCL privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, 

comuna Tămășeni, județul Neamț” 
    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul 
administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) 
aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local, în condiţiile legii;.  
     În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale 
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 
bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 
direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative”.  
   Conform art.10 alin.(5) din  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general 
se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea 
cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de 
construcţii - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 
    Conform art.7 alin.(6 din  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 
cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau 
modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico - economici aprobaţi ori 
depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a 
documentaţiei tehnico - economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor 
indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
        Ca urmare a modificării aduse indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr.  
35/07.07.2021, prin Dispozitia de şantier nr. 1, modificări ce constau în  realizarea covorului 
asfaltic proiectat, din BA16, și  peste acostamentele betonate existente, cu respectarea 
pantelor transversale proiectate și asigurarea posibilităților de acces pentru riveranii drumului, 
s-a modificat valoarea C+M din devizul general de la 2.467.560,20 lei cu TVA la 
2.740.889,18 lei cu TVA, valoarea totală a investiţiei modificându-se de la 2.721.436,57 lei 
cu TVA la 3.013.985,44 lei cu TVA. 
Față de cele precizate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei 
Tămăşeni, proiectul de hotărâre în forma prezentată.      

 
 

Primar, 
LUCACI  ŞTEFAN 

 
 
 
 
 
 
 








