
JUDEŢUL BRAŞOV  
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA N R  10 
din 14.02.2019

privind aprobarea Devizului general si Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul 
„Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna Mandra, jud. Braşov”

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa extraordinară din data de 
14.02.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul compartimentului achiziţii publice nr. 
635/11.02.2019,

Vazand prevederile art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, art. 10, alin. 4, lit. c din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice si art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 2 lit.e si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Devizul general nr. 172P/2018 si indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna 
Mandra, jud. Braşov”, actualizaţi în urma încheierii contractului de achiziţii publice, cu o 
valoare totala de 13.904.185,86 lei cu TVA din care C+M de 12.535.260,14 lei cu TVA, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Necesitatea realizării investiţiilor cuprinse în proiectul prevăzut la art. 1 
rezultă din faptul că:

(1) Dezvoltarea economică -  socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi în mod special a infrastructurii de apa si apa uzata

Dezvoltarea infrastructurii de apa uzata influenţează în mod direct, 
dezvoltarea activităţilor, dezvoltarea gradului de confort si de igiena al populaţiei;

Dezvoltarea infrastructurii favorizează stabilizarea populaţiei existente şi 
creşterea numărului de locuitori.

(2) Oportunitatea realizării lucrărilor de infiintare reţea de apa si apa uzata în 
această etapă este dată de :

Strategia de dezvoltare a Comunei Mandra, care prevede realizarea investiţiilor la 
nivelul comunei.

Contract de finanţare nr.500/18.01.2018-291/25.01.2018 incheiat intre Comuna 
Mandra si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor 
Europene.

Art. 3 - Comuna Mandra se obligă să suporte din bugetul local cheltuieli 
neeligibile care vor rezulta din implementarea proiectului în valoare de 343.997,86 lei cu 
TVA, valoarea totala a investiţiei fiind de 13.904.185,86 lei cu TVA.



Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul Comunei Mandra, dl. Taflan Ioan Serban, să 
reprezinte Comuna Mandra în relaţiile cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Braşov.

Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 
Comunei Mandra.

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 9 voturi pentru, 9 consilieri prezenţi din totalul

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar proiect;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.

Preşedinte de şedinţă 
Sbîrneciu Dorel^neciu Doi
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DEVIZ GENERAL actualizat 172P/2018 
al obiectivulu i de investiţii

Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna Mandra, jud .B raşov

Nr.
c rt

Denumirea cap ito le lo r şi subcapito le lor de che ltu ie li
Valoare 

(fără TVA)
TVA V a loa re  

(cu  TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 6
CAPITOLUL 1 Cheltu ie li pentru obţinerea şi amenajarea terenului
" 1.1 Obţinerea terenului 0 .0 0 o .o c O.OC

" 1.2 Amenajarea terenului 0 .0 0 o .o c O.OC
■,y

1.3
Amenajării pentru protecţia mediului si aducerea terenului la 
starea iniţiala 0.00 0.00 0.00

r 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltu ie li pentru asigurarea u tilită ţilo r necesare obiectivulu i de investiţii

r

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
de investiţii

0.00 0.00 0.00

Tota I capito l 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltu ie li pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii

3.1.1. Studii de teren 9,036.00 1,716.84 10,752.84
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

&

3.2
Documentaţii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri si autorizaţii

0.00 0.00 0.00

"3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
7

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

3.5 Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii si deviz general 40,664.00 7,726.16 48,390.16

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare in vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 133,094.88 25,288.03 158,382.91

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de execuţie

58,000.00 11,020.00 69,020.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuţie 170,934.80 32,477.61 203,412.41
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 9,714.00 1,845.66 11,559.66
3.7 Consultanta

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 >\sistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 41,182.00 7,824.58 49,006.58

F
I

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
jrogramul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
nspectoratul de Stat in Construcţii

4,000.00 760.00 4,760.00

2 .8.2. Dirigentie de şantier 85,000.00 16,150.00 101,150.00
Total capito l 3 551,625.68 104,808.88 656,434.56



CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
: 4.1
4.2

Construcţii şi instalaţii 10,420,355.2f 1,979.962.5C 12,400,817.74
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale O.OC O.OC 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care necesite 
montaj 498,666.0C 94,746.54 5=33,412.54

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport O.OC 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Acive necorporale 0.00 0.00 0.00

Tota I capito lu l 4 10,919,521.25 2,074,709.04 12,9294,230.28
CAPITOLUL 5 Alte che ltu ie li
5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizării 
de şantier 113,565.04 21,577.36 135,142.40

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de 
construcţii

52,672.10 0.00 52,672.10

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
ucrarilor de construcţii

10,534.42 0.00 '10,534.42

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 52,672.10 0.00 52,672.10
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizaţia de 
îonstruire/des fiinţare 2,500.00 0.00 2,500.00

5.3 (Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 (Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

Total capitolul 5 231,943.66 21,577.36 253,521.02
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

"6.1 FTegătirea personalului de expoatare 0.00 0.00 0.00
"6.2 FTobe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total ccapitol 6 0.00 0.00 0.00
Total general 11,703,090.59 2,201,095.27 13,904,185.86
din care C+M (1.2 +1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 10,534,420.29 2,001,539.86 12,535,960.14
I

In preturi la data de 14.01.2019
1 euno= 4.6771 lei

Data: întocmit,
1 4 . 0 1 . 2 0 1 $ Sef  proiect coTCx.
B ene fic ia ri^  ------ ->>. ing.Vajda Zsolt Zbltan
c o m u n a \

valoare totala neeligibila PNDL-total buget local= 343,997.86 lei cu TVA 
Valoare totala de la bugetul de stat= 13,560,188.00 lei cu TVA


