
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

  
  H O T Ă R Â R E A    nr.  56 / 2021 

privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi 

canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara” 

 

 

               Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

             Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 59/14.05.2021,  referatul de aprobare al 

primarului oraşului Geoagiu nr.  58/14.05.2021 prin care se propune aprobarea Devizului General 

actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. 

Hunedoara” și actualizarea valorilor aferente finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

“Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara” raportul 

Compartimentului Implementare Proiecte și avizele comisiilor de specialitate nr. 151/24.05.2021, nr. 

168/24.05.2021, nr. 185/24.05.2021;  

 Reținând că în cadrul investiției sunt prevăzute lucrări la instalații și rețele electrice este 

necesară achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru aceste lucrări, astfel încât se impune 

modificarea devizului general, in sensul mutării sumei de 1.000 lei, de la linia 3.7.1 Managementul de 

proiect pentru obiectivul de investiții la linia 3.8.2. Dirigenție de șantier ; 

 Luând în considerare prevederile art. 5 lit. ”d” şi art. 6 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului 

nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările 

ulterioare și reținând dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. (b)  și alin. (2) din HGR nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) 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 MDRAP nr. 1851/2013, republicate, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. ”b” și art. 11 din OUG nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

           Ţinând seama de prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin.(4) lit.”a”, ”d” si lit.”f”, ale 

art. 139, alin (3) lit. ”a” și ”e”, precum şi cele ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57 / 2019 

privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

      Art. 1.  Se aprobă Devizul General, actualizat, pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare 

în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

        Art. 2.  Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă şi 

canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”,  în valoare de  516.411,50 lei, inclusiv 

TVA; 

Art. 3. Se aproba asigurarea finanţării de către Consiliul Local al orașului Geoagiu pentru : 

 Studii de teren – 14.280 lei, 

 Documentații avize – 4.403 lei, 

 Studiu de fezabilitate – 16.779 lei, 

 Consultanță – 21.788,50 lei, 



 Asistență tehnică – 36.700 lei, 

 Cheltuieli pentru investiția de bază – 401.069,70 lei 

 Comisioane, cote, taxe, costuri credite – 20.541,30 lei 

 Cheltuieli pentru informare și publicitate – 850 lei 

 

   Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunica : 

- Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;  

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Arhitectului Şef; Compartimentului buget, financiar. 

 

 

 

Geoagiu, 27.05.2021  

 

Preşedinte de  şedinţă                                                                Contrasemnează  

Nyeste Iulia Elena                                                                        Secretar General 

                                                                                                         jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa nr. 1

Nr.Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare actualizata

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 6 7 8

1.1 Obtinerea terenului -                        -                      -                        

1.2 Amenajarea terenului -                        -                      -                        

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala
-                        -                      -                        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor -                        -                      -                        

                          -   -                      -                        

2.1 Alimentare cu energie electrica             161.000.00 30.590.00        191.590.00        

            161.000.00 30.590.00       191.590.00        

-                 -                   

3.1 Studii 12000.00 2.280.00         14.280.00          

3.1.1. Studii de teren 12.000.00             2.280.00          14.280.00          

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului -                        -                 -                   

3.1.3. Alte studii specifice -                        -                 -                   

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii
               3.700.00 703.00            4.403.00            

3.3 Expertiza tehnica                           -   -                 -                    

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic                           -   -                 -                    

3.5 Proiectare 60.000.00             11.400.00       71.400.00          

3.5.1.Tema de proiectare -                 -                    

3.5.2. Studiu de prefezabilitate -                 -                    

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
14.100.00             2.679.00          16.779.00          

3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor /acordurilor / autorizatiilor
900.00                  171.00             1.071.00            

3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie
1.500.00               285.00             1.785.00            

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 43.500.00             8.265.00          51.765.00          

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie -                        -                 -                    

3.7 Consultanta 18.309.66             3.478.84         21.788.50          

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectuivul de investitii 18.309.66             3.478.84          21.788.50          

3.7.2. Auditul financiar -                        -                 -                    

3.8 Asistenta tehnica 30.840.34             5.859.66         36.700.00          

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.360.00             2.918.40          18.278.40          

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 14.720.00             2.796.80             17.516.80              

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii

640.00                  121.60                761.60                   

3.8.2. Dirigentie de santier 15.480.34             2.941.26             18.421.60              

124.850.00           23.721.50           148.571.50            

-                      -                        

4.1 Constructii si instalatii          1.665.127.95 316.374.31         1.981.502.26         

4.1.1. Conducta de aductiune               50.366.32 9.569.60             59.935.92              

4.1.2. Rezervor de inmagazinare apa               51.425.93 9.770.93             61.196.86              

4.1.3. Retea de distributie  si bransamente apa             421.004.05 79.990.77           500.994.82            

4.1.4. Retea de canalizare menajera si racorduri canal          1.142.331.65 217.043.01         1.359.374.66         

4.2 Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale                6.401.33 1.216.25             7.617.58                

4.2.1. Conducta de aductiune                           -   -                      -                        

4.2.2. Rezervor de inmagazinare apa                3.534.87 671.63                4.206.50                

4.2.3. Retea de distributie  si bransamente apa                   789.11 149.93                939.04                   

4.2.4. Retea de canalizare menajera si racorduri canal                2.077.35 394.70                2.472.05                

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj 
            214.910.87 40.833.07           255.743.94            

Proiectant,

SC GEVIS PROTEAM SRL 

Nr. Inreg. J20/85/2002

C.U.I. RO14421794

loc. Deva; jud. Hunedoara

                                     DEVIZ GENERAL 
                                            al obiectivului de investitii 

CAPITOLUL 1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

"Alimentare cu apa si canalizare in satul Cigmau, jud. Hunedoara" 



4.3.1. Conducta de aductiune                           -   -                      -                        

4.3.2. Rezervor de inmagazinare apa               66.733.21 12.679.31           79.412.52              

4.3.3. Retea de distributie  si bransamente apa                7.878.93 1.497.00             9.375.93                

4.3.4. Retea de canalizare menajera si racorduri canal             140.298.73 26.656.76           166.955.49            

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
                          -   -                      -                        

4.5 Dotari                           -   -                      -                        

4.6 Active necorporale -                        -                      -                        

         1.886.440.15 358.423.63         2.244.863.78         

                          -   -                      -                        

5.1 Organizare de santier 34.861.43             6.623.67             41.485.10              

5.1.1. Lucrari de constructii  si instalatii aferente organizarii de 

santier
              34.861.43 6.623.67             41.485.10              

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului -                       -                      -                        

5.2 Comision, cote, taxe, costul creditului 20.541.30             -                      20541.30

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare -                       
-                      -                        

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii 9.336.95               
-                      

9.336.95               

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii 1.867.39               

-                      

1867.39

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 9.336.95               -                      9336.95

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare -                       
-                      -                        

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute               53.457.01             10.117.17               63.365.41 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate                   714.29 135.72             850.00

            109.574.03 16876.56 126.241.81        

6.1 Pregatirea personalului de exploatare -                        -                      -                        

6.2 Probe tehnologice si teste -                        -                      -                        

-                        -                      -                        

TOTAL GENERAL          2.281.864.18 429.611.69     2.711.267.09     

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)          1.867.390.71 354.804.23     2.222.194.94     

BENEFICIAR,

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de 

predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

 PROIECTANT, 

SC GEVIS PROTEAM SRL


