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Nr.          din 20.10.2021 

 

RAPORT de SPECIALITATE 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 

0+00-6+200; 6,2km” 

 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(3) lit. a), alin.(8) lit. a) si b), alin.(10) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am analizat proiectul de hotărâre nr.  190/20.10.2021 privind asigurarea finanțării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru 

obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”. 

 

Având în vedere: 

▪ Prevederile legale, respectiv HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferent/e obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

▪ OG 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

▪ Contractul de lucrări nr. 17083/06.06.2019 încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX 

SRL; 

▪ Dispoziția de șantier nr. 02/09.11.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL/ HEAT TRANSFER SRL 

(obiect - canalizare pluvială) înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 11455/15.03.2021  

▪ Deviz general actualizat pentru obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-

6+200; 6,2km”, Act Adițional nr. 5/23.09.2021 și Act Adițional nr. 6/24.09.2021 la contractul de 

lucrări încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX SRL; 

 

În vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” cu 

finanțare prin programul PNDL conform Contract de finanțare nr. 12264/27.08.2015, înregistrat la Primăria 

Comunei Bod cu nr. 7347/28.09.2015, este necesară aprobarea asigurarea finanțării de la bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL,  conform 

Anexa 1 atașată. 

 

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, 

 

AVIZEZ FAVORABIL 

proiectul de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 

neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare 

străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”, conform Anexa 1. 

 

Întocmit, 

Consilier Achiziții Publice 

Maria-Daniela GAVRILOIU 
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Anexa 1 la HCL  nr. ........ din ......................................... 

Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul 

de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” sunt: 

 

Tip cheltuiala Valoare conform 

deviz general 

 (incl. TVA) 

Valoare decontată  

(incl. TVA) 

Valoare de decontat 

(incl. TVA) 

Cheltuieli pentru obținerea și 

amenajarea terenului 

266.970,00 158.270,00 108.700,00 

SF/DALI 37.818,20  37.818,20 0,00 

Studii de teren 26.180,00 26.180,00 0,00 

Studii de specialitate 0 0 0,00 

Expertizele tehnice si/sau audit 

energetic 

 7.140,00 7.140,00 0,00 

Asistenta tehnica 77.881,61 8.199,36 69.682,25 

Consultanta 17.136,00 6.283,20 10.852,80 

Taxe pentru obținerea de 

avize/acorduri/autorizații 

 27.338,99 27.338,99 0,00 

Organizarea procedurilor de 

achiziții 

0,00 0,00 0,00 

Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli conexe organizării de 

șantier 

0,00 0,00 0,00 

Comisioane, cote, taxe, costuri 

credite 

43.158,97 21.550,47 21.608,50 

Cheltuieli pentru probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 

Teste și predare la beneficiar 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru informare și 

publicitate 

595,00 595,00 0,00 

Total 504.218,77 293.375,22 210.843,55 

Alte cheltuieli suportate din buget local 

Proiectare suplimentară conform 

DS 1/16.09.2019 

25.585,00 25.585,00 0 

Cheltuieli pentru investiția de bază 

conform DS 1/16.09.2019 

532.264,82 102.727,00 429.537,83 

Ajustare preț conform OG 15/2021  54.463,90 0  54.463,90 

Total 612.313,73 128.312,00 484.001,73 

Total general 1.116.532,50 421.687,22 694.845,28 

 


