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Nr.   /

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici actualizati conform documentatiei tehnico economice aferenta 
investitiei Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche comuna Beba 
Veche judetul Timis prin PNDL

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 lit. c) din OUG nr.28/10.04.2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală , art. 10 alin. 5) din Ordinul nr. 185/09.05.2013 
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale 
Programului National de Dezvoltare Locala, Normele metodologice aprobate prin Ordinul 
MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, art. 71, alin.1, 
O.U.G. 114/2018:
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, modificată şi completată și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, 
cu modificarile si completarile ulterioare ;

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor - OUG nr.28/10.04.2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ,  Art. 5. - Beneficiarii programului sunt 
unitati administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, respectiv 
comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, si orasele, 
inclusiv pentru satele componente ale acestora, judetele, precum si unitatile administrativ-
teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, 
pentru investitiile realizate prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara. Art.7. - (1) Obiectivele 
de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa se incadreze in cel putin unul din 
urmatoarele domenii specifice:    b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 
canalizare si statii de epurare a apelor uzate; Art. 8. - (1) Finantarea programului se asigura din:    
a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu aceasta 
destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;    b) sume din 
bugetele locale alocate cu aceasta destinatie;    c) alte surse legal constituite. - Ordinul nr. 
185/09.05.2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli, definite in 
conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28/2008 , care se pot finanta prin Program de la 
bugetul de stat si de la bugetul local sunt: a)cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
functionarii obiectivului care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic 
ca apartinand obiectivului de investitii, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la 
Hotararea Guvernului nr. 28/2008; b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare 
documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect tehnic si detalii de 
executie, verificarea tehnica a proiectarii, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la 
Hotararea Guvernului nr. 28/2008;    c)cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza, respectiv: 
constructii si instalatii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
cu/fara montaj si/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotararea 
Guvernului nr. 28/2008;    d)cheltuieli pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la 
Hotararea Guvernului nr. 28/2008;    e)cheltuieli diverse si neprevazute, conform prevederilor 



pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008.    (2) Cheltuielile 
estimate in cadrul devizului general se vor incadra in prevederile standardelor de cost in vigoare, 
dupa caz.    (3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program 
sunt: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de 
avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 
si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de 
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli 
conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 
tehnologice, teste si predare la beneficiar.    Art. 9. - (1) Finantarea Programului se asigura din 
sursele de finantare prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 
89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.    
(2) Pentru obiectivele de investitii prevazute la art. 2 lit. a) si b) din ordonanta de urgenta, 
solicitarile de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie sa fie in concordanta cu graficul 
de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie, dupa caz, prevazut pentru fiecare 
obiectiv inclus in programul de investitii aprobat de autoritatile administratiei publice locale si 
prevazut ca anexa la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.   "(3) Beneficiarii prevazuti la art. 3 in 
baza contractelor multianuale de finantare incheiate, prevazute la art. 13 alin. (1), cuprind in 
bugetul propriu credite bugetare estimate in functie de graficele de executie ale livrarii de bunuri, 
prestari de servicii, executie de lucrari." Art. 10  art. 10 (5) Pentru obiectivele de investitii noi 
cuprinse in lista prevazuta la alin. (3), in vederea incheierii contractelor de finantare multianuale, 
beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice documentatiile 
tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, intocmite la faza de proiectare, studiu de 
fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, aprobate in conditiile legii prin 
hotarari ale consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotarari ale 
consiliului local/judetean de asigurare a finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanteaza de la bugetul de stat prin Program prevazute la art. 8 alin. (3), insotite de devizul 
general actualizat, defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli, certificatul de 
urbanism insotit de avizele si acordurile stabilite prin acesta, dupa caz." Prevederile  art. 8 din 
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de 
Dezvoltare Locala O.U.G. nr. 28/2013 republicata pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala,  Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 art. 71, alin.1, O.U.G. 114/2018: "(1) Prin 
derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembric 2019, pentru 
domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, 
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de 
lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră". Având in vedere 
prevederile O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si 
pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investiţiilor finantate din fonduri publice si 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice si fondurilor 
europene nr. 209/2017, Luând in considerare prevederile IIGR nr. 907/2016 cu modificările si 
completările ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualiza ți, conform documentaţiei tehnico-economice 
aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea 
Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" prin "Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
", din domeniul specific al subprogramului "Modernizarea satului românesc", conform 
documentatiei tehnice- Deviz general, prezentata in Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotarare, dupa cum urmeaza :
Valoare Totala:   	   lei (TVA inclus)
din care: C + M  	   lei (TVA inclus) 
Suma de    lei (TVA inclus) va fi suportata din cofinantarea bugetului local si suma de    lei (TVA 
inclus) va fi asigurata din finantarea prin PNDL.
Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati, va fi prezentata in plenul Consiliului 
local, in vederea actualizarii acestora.
Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Construire Scoala cu regim de 
inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş", cu suma de    lei 
(TVA inclus), pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: 
cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 
şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli 
conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe 
tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. /

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati 
conform documentatiei tehnico economice aferenta investitiei Construire Scoala cu regim 
de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche comuna Beba Veche judetul Timis prin PNDL

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 lit. c) din OUG nr.28/10.04.2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , art. 10 alin. 5) din Ordinul nr. 
185/09.05.2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 
privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala, Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013, art. 71, alin.1, O.U.G. 114/2018:
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, modificată şi completată și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

          Prin Devizul inițial întocmit în anul 2017 și aprobat prin HCL nr. 51/2017 a fost 
stabilită următoarea valoare:
Valoare Totala:   	4.667.869,76 lei (TVA inclus),           initial a fost 5.654.527,88 lei 
din care: C + M  	4.332.289,76 lei (TVA inclus)                                4.805.713,07 lei 
Suma de 385.210,00 lei (TVA inclus) initial 277.430,86 lei va fi suportata din 
cofinantarea bugetului local si suma de 4.328.179,76 lei (TVA inclus) initial 5.377.097,02 
lei va fi asigurata din finantarea prin PNDL
În anul 2021 in urma modificarilor Devizului General sumele necesare au fost 
actualkizate și corelate conform actului anexat.
Având în vedere necesitatea finantării proiectului , "Construire Scoala cu regim de 
inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"  
propunem adoptarea acestui proiect de hotarare.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform documentatiei 
tehnico economice aferenta investitiei Construire Scoala cu regim de inaltime 
P+1E in localitatea Beba Veche comuna Beba Veche judetul Timis prin PNDL am 
analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. /
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 lit. c) din OUG nr.28/10.04.2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , art. 10 alin. 5) 
din Ordinul nr. 185/09.05.2013 privind aprobarea Normelor Metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală, art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele 
metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala, Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in 
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, art. 71, alin.1, O.U.G. 114/2018:

Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, modificată şi completată și ale Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.    /  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Compartiment  
CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE înregistrat 
sub nr. /
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL și  Comisia de 
organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția 
mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform 
documentatiei tehnico economice aferenta investitiei Construire Scoala cu 

regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche comuna Beba Veche 
judetul Timis prin PNDL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/11.05.2021

          În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 lit. c) din OUG nr.28/10.04.2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală , art. 10 alin. 5) din Ordinul nr. 
185/09.05.2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 
privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala, Normele 
metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013, art. 71, alin.1, O.U.G. 114/2018:

          Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, modificată şi completată și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Articolul 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualiza ți, conform documentaţiei 
tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de 
inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" prin 
"Programul Naţional de Dezvoltare Locală ", din domeniul specific al subprogramului 
"Modernizarea satului românesc", conform documentatiei tehnice- Deviz general, 
prezentata in Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza :
Valoare Totala:   	   lei (TVA inclus)
din care: C + M  	   lei (TVA inclus) 
Suma de    lei (TVA inclus) va fi suportata din cofinantarea bugetului local si suma de    
lei (TVA inclus) va fi asigurata din finantarea prin PNDL.



Articolul 2 - Orice modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobati, va fi prezentata 
in plenul Consiliului local, in vederea actualizarii acestora.

Articolul 3 - Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Construire Scoala 
cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul 
Timiş", cu suma de    lei (TVA inclus), pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează 
prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, 
studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de 
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa 
tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea 
procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, 
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


