
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘENI 

 

      HOTĂRÂRE 

-P R O I E C T- 

 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia 

„FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

                        Consiliul Local al comunei Tămășeni,întrunit în ședință în data de ………, 

Având în vedere: 

− prevederile art. 1 alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. a), art. 6 și art. 13 din Anexa 

3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

− prevederile art. 8 alin. (4) din O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare ; 

−   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 ; 

− prevederile HCL nr. 47 din 01.09.2020, privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza,  DALI 

pentru investiţia „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”; 

 Luând act de : 

−    referatul   de aprobare nr. 2250 din 17.03.2020  prezentat de către primarul comunei 

Tămăşeni, în calitatea sa de iniţiator ; 

−   referatul compartimentului de specialitate nr.2251din 17.03.2021 ; 

−   rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. f), 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;   

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnice, faza  DALI,  pentru obiectivul de investiţii 

„Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț” 

 

Art.2.Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, conform anexelor la 

prezenta hotarare. 

 

Art. 3.  Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice alte prevederi contrare. 

 

Art. 4.  Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului –jud. Neamț, 

Primarului com. Tămășeni, Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul primăriei, precum si pe site-ul www.comunatamaseni.ro.                   

 

                              Iniţiator,                                              Avizat pentru legalitate, 

 Primar,            Secretar General UAT, 

   ȘTEFAN LUCACI                                     CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 

 

 

 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr.    2251 din 17.03.2021        

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia 

„FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

 

    Văzând Referatul de aprobare a domnului Primar, Lucaci Ştefan,  prin care se propune aprobarea 

modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia „FINALIZARE SALĂ DE SPORT, 

SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ”,  facem următoarele precizări: 

➢ Comuna Tămăşeni are in implementare proiectul de investiţie „Finalizare sală de sport, sat 

Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, proiect ce urmează a fi finanţat din bugetul 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții “C.N.I.” S.A. 

➢ Prin HCL nr. 47 din 01.09.2020, privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza DALI, pentru 

investiţia „FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, 

JUDEȚUL NEAMȚ” au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, astfel in 

devizul general al lucrării s-au prevăzut cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea 

devizului pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. 

➢ Conforn art. 8 alin(4) din O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

"C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general 

al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste 

sume constituie venituri proprii ale C.N.I. (alineat modificat prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 

95/2020, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 12/2021, în vigoare de 

la 11 martie 2021) .  

➢ 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.  

➢ Prin modificarea procentului de 5% din valoarea devizului pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate de C.N.I. la 8% s-au adus modificări valorii investiţiei, cu şi fără TVA, sumele 

neeligibile finantate de UAT, ramânând neschimbate. 

➢ 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”.  

    Ţinând cont de cele de mai sus, propunem aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici 

pentru investiţia „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”.     

 

                                        Întocmit, 

                                    ing.   CHIHALĂU IOAN 
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Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr.   2250 din 17.03.2021         

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia 

„FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

 

        Comuna Tămăşeni are in implementare proiectul de investiţie „Finalizare sală de sport, sat 

Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, proiect ce urmează a fi finanţat din bugetul Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. 

      Prin HCL nr. 47 din 01.09.2020, privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza DALI, pentru 

investiţia „FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, 

JUDEȚUL NEAMȚ” au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, astfel in devizul general 

al lucrării s-au prevăzut cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului pentru 

acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. 

Conforn art. 8 alin(4) din O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

"C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de 

C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor 

prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie 

venituri proprii ale C.N.I. (alineat modificat prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 95/2020, astfel cum a 

fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 12/2021, în vigoare de la 11 martie 2021) .  

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.  

Prin modificarea procentului de 5% din valoarea devizului pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate de C.N.I. la 8% s-au adus modificări valorii investiţiei, cu şi fără TVA, sumele neeligibile 

finantate de UAT, ramânând neschimbate. 

            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”.  

   Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Tămăşeni, 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

 

Primar,  

LUCACI  ŞTEFAN 
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