
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                          PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                      PROIECT  H O T Ă R Â R E nr. 8 / 2023  

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției:
„Extindere alimentare cu apă comuna Răuceşti, satele Săveşti şi Oglinzi, județul Neamț”

                      
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, județul Neamț;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare;
e) Hotărârea  Consiliului  local  Răucești  nr.  39  din  3  iulie  2008  privind  documentația

tehnico-economice ai investiției:„Extindere alimentare cu apă comuna Răucești, satele
Săvești și Oglinzi, județul Neamț”; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor  /
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

g) Art.II, alin. 1) și art. III din Ordonanța de Urgență nr. 214 din 30 decembrie 2020
privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de  dezvoltare  locală  şi  pentru
instituirea  unor măsuri  pentru derularea Programului  naţional  de dezvoltare  locală
etapa I,

Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 647 din 18.01.2023 prin care
arată necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției: „Extindere
alimentare  cu  apă  comuna Răucești,  satele  Săvești  și  Oglinzi,  județul  Neamț”  precum și
oportunitatea proiectului ce constituie un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului  comunei  Răucești,  înregistrat  sub  nr.  648  din  18.01.2023,  prin  care  se
fundamentează  din  punct  de  vedere  tehnic,  necesitatea  aprobării  indicatorilor  tehnico-
economici  actualizați  ai  investiției:  „Extindere  alimentare  cu apă comuna Răucești,  satele
Săvești și Oglinzi, județul Neamț”; 

c)  avizele cu caracter consultativ  ale ComisiiIor de specialitate  ale Consiliului  local,
conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;      

Având în vedere:
- Contractul de finanțare multianuală nr. 10.722/10.06.2015 și actul adițional nr. 7 la

contractul  de  finanțare  nr.  2960/06.12.2022,  încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor
Publice și Administrației,  ce prelungește durata contractului până la 31.12.2024;

- art. 84 și 129 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. c), h) și n),  din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:



Art.1.- (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției:  „Extindere
alimentare cu apă comuna Răucești, satele Săvești și Oglinzi, județul Neamț”, astfel: 

Valoarea totală a investitiei este de 18.374.712,68 lei, care este formată din 
valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de 
investiții: 

-       De la bugetul de stat – 15.119.883,62 lei
-       De la bugetul local     –  3.254.829,06 lei
Restul lucrărilor de executat la 01.01.2023, actualizat conf. Deviz general este în

valoare de 15.979.765,68 lei, din care: 
-       De la bugetul de stat – 13.251.141,62 lei
-       De la bugetul local –        2.728.624,06 lei
Art.2.- Se aprobă devizul pentru restul de lucrări rămase de executat al proiectului:

„Extindere alimentare cu apă comuna Răucești,  satele Săvești  și  Oglinzi,  județul  Neamț”,
anexat prezentei, cu noua valoare totală inclusiv TVA a investiției de 15.979.765,68 lei din
care: C+M = 13.127.205,47 lei.

Art.3.- Primarul  comunei  Răucești  și  Unitatea  de  Implementare  a  proiectului
desemnată în acest scop, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-  (1) Persoana nemulțumită se poate adresa autorității  publice  emitente,  în
termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ, în vederea revocării, în tot sau
în parte, a acestuia. 

(2)  În  cazul  în  care  persoana  în  cauză  este  nemulțumită  de  modul  de
soluționare a contestației, hotărârea poate fi atacată la Tribunalul Neamț/ Secția aII-a Civilă
de  Contencios  Administrațiv  și  Fiscal,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.  554/2004  privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.- - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Neamț și se aduce la
cunoștință  publică  prin  afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
www.primariaraucesti.ro

                       Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU

Ianuarie 2023

http://www.primariaraucesti.ro/


REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie:
„Extindere alimentare cu apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi, jud.

Neamt”

Avand in vedere Contractul de finantare multianuala nr. 10722/10.06.2015 si actul aditional
nr.  5  la  contractul  de  finantare,  nr.  7903/31.12.2020,  incheiat  cu  Ministerul  Dezvoltarii,
Lucrarilor  Publice  si  Administratiei,  se  prelungeste  durata  contractului  pana  la
31.12.2022.

In temeiul art. II alin. (1) din OUG nr. 214/2020 privind modificarea si completarea art. 10
din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si pentru
instituirea  unor  masuri  pentru  derularea  PNDL,  etapa  I,  s-a  aprobat  prelungirea  duratei
contractelor  de  finantare  cu o  perioada  de  pana la  2 ani  pentru obiectivele  de investitii
incluse in Programul national de dezvoltare, etapa I, pentru care nu a fost efectuata receptia
la terminarea lucrarilor;

Totodata, prin art. III din OUG nr. 214/2020 s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL,
etapa I, pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de stat nu
sunt suficiente in vederea finalizarii, de a transmite in termen de 30 de zile de la intrarea in
vigoare a ordonantei de urgenta, o solicitare de finantare.

OUG nr. 214/2020

“(1) ART.  III În  situația  în  care  sumele  alocate  prin  contractele  de  finanțare  pentru
decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu
asigură  finalizarea  și  recepționarea  obiectivelor  de  investiții  incluse  în  Programul
național  de  dezvoltare  locală  etapa  I,  se  pot  încheia  acte  adiționale,  la  solicitarea
beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament
aprobate  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației.



(2)  Pentru  suplimentarea  sumelor  alocate  prevăzute  la  alin.  (1),  beneficiarii  Programului
național de dezvoltare locală etapa I pot depune o solicitare de finanțare conform modelului
prevăzut  în anexa  nr.  3  la  Normele  metodologice pentru  punerea  în  aplicare  a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național  de  dezvoltare  locală,  aprobate  prin Ordinul  ministrului  dezvoltării  regionale  și
administrației  publice nr. 1.851/2013, republicat,  cu modificările și completările ulterioare,
însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor
aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul
de stat.”

Este necesară transmiterea către MDRAP a unor documente specifice tipului de investiție,
inclusiv  Hotărârea  Consiliului  Local  a  Comunei  Răucești  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  actualizati  la  obiectivul  de  investiție „Extindere  alimentare  cu  apa
comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi,  jud. Neamt”,  Contract  de finantare nr.
10722/10.06.2015.  

Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:

Valoarea totala a investitiei este de 11.830.821  lei, din care C+M = 8.470.221 lei.

- De la bugetul de stat – 11.568.890 lei
- De la bugetul local – 261.931 lei

Restul lucrarilor de executat la 01.01.2021, actualizat conf. OUG 114/2018 este 
in valoare de 6.758.391 lei, din care: 

- De la bugetul de stat – 6.641.138 lei
- De la bugetul local – 117.253 lei

Concluzii: Apreciem ca au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel incat
proiectul de hotarare privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de
investitie „Extindere alimentare cu apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi,
jud. Neamt”, poate fi supusa spre dezbatere si adoptare C.L. Raucesti.

 

            Inițiator,

     Primar,
Dumitru BALAJEL



RAPORT DE SPECIALITATE
                                         la proiectul de hotarare

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie: 

„Extindere alimentare cu apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi, jud.
Neamt”

Avand in vedere Contractul  de finantare multianuala nr.  10722/10.06.2015 si actul
aditional  nr.  5  la  contractul  de  finantare,  nr.  7903/31.12.2020,  incheiat  cu  Ministerul
Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si  Administratiei,  se prelungeste durata contractului  pana la
31.12.2022.

In temeiul art. II alin. (1) din OUG nr. 214/2020 privind modificarea si completarea
art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si
pentru  instituirea  unor  masuri  pentru  derularea  PNDL,  etapa  I,  s-a  aprobat  prelungirea
duratei  contractelor  de  finantare  cu  o  perioada  de  pana  la  2  ani  pentru  obiectivele  de
investitii incluse in Programul national de dezvoltare, etapa I, pentru care nu a fost efectuata
receptia la terminarea lucrarilor;

Totodata, prin art. III din OUG nr. 214/2020 s-a acordat posibilitatea beneficiarilor
PNDL, etapa I, pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de



stat nu sunt suficiente in vederea finalizarii, de a transmite in termen de 30 de zile de la
intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o solicitare de finantare.

Este  necesară  transmiterea  către  MDRAP  a  unor  documente  specifice  tipului  de
investiție,  inclusiv  Hotărârea  Consiliului  Local  a  Comunei  Răucești  privind  aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investiții „Extindere alimentare
cu apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi, jud. Neamt”, Contract de finantare
nr. 10722/10.06.2015.  

S-a reactualizat devizul general si devizul general pentru lucrarile rest de executat,
defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:

Valoarea totala a investitiei este de 11.830.821  lei, din care C+M = 8.470.221 lei.

- De la bugetul de stat – 11.568.890 lei
- De la bugetul local – 261.931 lei

Restul lucrarilor de executat la 01.01.2021, actualizat conf. OUG 114/2018 este in 
valoare de 6.758.391 lei, din care: 

- De la bugetul de stat – 6.641.138 lei
- De la bugetul local – 117.253 lei

Concluzii: Apreciem ca au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel incat
proiectul de hotarare privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de
investitie „Extindere alimentare cu apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi,
jud. Neamt”, poate fi supusa spre dezbatere si adoptare C.L. Raucesti.

Întocmit,
Compartiment Programe - Prognoze

Ana Savescu

......................

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare

privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care
nu se finanteaza de la bugetul de stat la obiectivul de investitie „Extindere alimentare cu

apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi, jud. Neamt”

In temeiul art. II alin. (1) din OUG nr. 214/2020 privind modificarea si completarea
art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si
pentru  instituirea  unor  masuri  pentru  derularea  PNDL,  etapa  I,  s-a  aprobat  prelungirea
duratei  contractelor  de  finantare  cu  o  perioada  de  pana  la  2  ani  pentru  obiectivele  de
investitii incluse in Programul national de dezvoltare, etapa I, pentru care nu a fost efectuata
receptia la terminarea lucrarilor;



Avand in vedere Contractul  de finantare multianuala nr.  10722/10.06.2015 si actul
aditional  nr.  5  la  contractul  de  finantare,  nr.  7903/31.12.2020,  incheiat  cu  Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, se prelungeste durata contractului pana
la 31.12.2022.

Totodata, prin art. III din OUG nr. 214/2020 s-a acordat posibilitatea beneficiarilor
PNDL, etapa I, pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de
stat nu sunt suficiente in vederea finalizarii, de a transmite in termen de 30 de zile de la
intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o solicitare de finantare.

Este  necesară  transmiterea  către  MDRAP  a  unor  documente  specifice  tipului  de
investiție, inclusiv Hotărârea Consiliului Local a Comunei Răucești privind aprobarea asigurarii
finantarii  de la bugetul  local,  pentru categoriile  de cheltuieli  care nu se finanteaza de la
bugetul  de  stat  la  obiectivul  de  investitie „Extindere  alimentare  cu  apa  comuna
Raucesti,  satele  Savesti  si  Oglinzi,  jud.  Neamt”,  Contract  de  finantare  nr.
10722/10.06.2015.  

Următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin
PNDL, sunt:

 cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
 studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții
 studiile de teren, 
 studiile de specialitate, 
 expertizele tehnice și/sau audit energetic, 
 asistența tehnică, 
 consultanța, 
 taxe pentru obținerea de avize/ acorduri/autorizații,
 organizarea procedurilor de achiziții, 
 active necorporale, 
 cheltuieli conexe organizării de șantier, 
 comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Concluzii: Apreciem ca au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel incat
proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local, in valoare de
117.253  lei  pentru  obiectivul  de  investitie  „Extindere  alimentare  cu  apa  comuna
Raucesti,  satele Savesti  si  Oglinzi,  jud.  Neamt”,  poate  fi  supusa spre dezbatere  si
adoptare C.L. Raucesti.

            Inițiator,

     Primar,
Dumitru BALAJEL



RAPORT DE SPECIALITATE

                                         la proiectul de hotarare
privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care
nu se finanteaza de la bugetul de stat la obiectivul de investitie „Extindere alimentare cu

apa comuna Raucesti, satele Savesti si Oglinzi, jud. Neamt” 

In temeiul art. II alin. (1) din OUG nr. 214/2020 privind modificarea si completarea
art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si
pentru  instituirea  unor  masuri  pentru  derularea  PNDL,  etapa  I,  s-a  aprobat  prelungirea
duratei  contractelor  de  finantare  cu  o  perioada  de  pana  la  2  ani  pentru  obiectivele  de



investitii incluse in Programul national de dezvoltare, etapa I, pentru care nu a fost efectuata
receptia la terminarea lucrarilor;

Avand in vedere Contractul  de finantare multianuala nr.  10722/10.06.2015 si actul
aditional  nr.  5  la  contractul  de  finantare,  nr.  7903/31.12.2020,  incheiat  cu  Ministerul
Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si  Administratiei,  se prelungeste durata contractului  pana la
31.12.2022.

Totodata, prin art. III din OUG nr. 214/2020 s-a acordat posibilitatea beneficiarilor
PNDL, etapa I, pentru obiectivele de investitii pentru care sumele alocate de la bugetul de
stat nu sunt suficiente in vederea finalizarii, de a transmite in termen de 30 de zile de la
intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o solicitare de finantare.

Este  necesară  transmiterea  către  MDRAP  a  unor  documente  specifice  tipului  de
investiție, inclusiv Hotărârea Consiliului Local a Comunei Răucești privind aprobarea asigurarii
finantarii  de la bugetul  local,  pentru categoriile  de cheltuieli  care nu se finanteaza de la
bugetul  de  stat  la  obiectivul  de  investitie „Extindere  alimentare  cu  apa  comuna
Raucesti,  satele  Savesti  si  Oglinzi,  jud.  Neamt”,  Contract  de  finantare  nr.
10722/10.06.2015.  

Următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin
PNDL, sunt:

 cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
 studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții
 studiile de teren, 
 studiile de specialitate, 
 expertizele tehnice și/sau audit energetic, 
 asistența tehnică, 
 consultanța, 
 taxe pentru obținerea de avize/ acorduri/autorizații,
 organizarea procedurilor de achiziții, 
 active necorporale, 
 cheltuieli conexe organizării de șantier, 
 comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Concluzii: Apreciem ca au fost parcurse etapele prealabile prevazute de lege, astfel incat
proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local, in valoare de
117.253  lei  pentru  obiectivul  de  investitie  „Extindere  alimentare  cu  apa  comuna
Raucesti,  satele Savesti  si  Oglinzi,  jud.  Neamt”,  poate  fi  supusa spre dezbatere  si
adoptare C.L. Raucesti.



Întocmit,
Compartiment Programe - Prognoze

Ana Savescu

......................


