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PROIECT DE H O T Ă R Â R E   nr.  61 / 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,  a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local pentru realizarea obiectivului  
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința                 din 
data de      2022; 

 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.7/     /.2022 şi raportul de 

specialitate al compartimentului impozite și taxe, urbanism nr. 7/  /2022; 
-Adresa nr.84013/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei 

privind încărcarea în platforma digitală a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021;   
           -Adresa nr.87644/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei 
privind informare depunere documente pentru încheierea contractelor de finanțare ; 
         - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1243/2022 privind 
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 
Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Harghita, în perioada 
2022-2028; 
 - Cererea de finanțare nr. înregistrare UAT Gălăuțaș 4226/15.10.2021, nr. înregistrare 
MDLPA 124511/15.10.2021, respectiv nr. înregistrare după clarificări de prioritizare UAT 
Gălăuțaș 459/28.01.2022, nr. înregistrare MDLPA AS-45/28.01.2022; 
 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 84 din 31 octombrie 2019 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul -faza ”Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții ”D.A.L.I.”-”Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita”; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 67 din 12.10.2021 privind aprobarea 
CERERII DE FINANȚARE-anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV-anexa nr. 
2.1. aferenți obiectivului investiții ”Modernizare spațiu public zona Blocuri vechi, în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny”; 

În conformitate cu:  
-OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”;  
-Ordinul nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 

investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                
-Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la 
art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
 -OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al docuemntațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 -Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 9/         /2022; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al 
comunei Gălăuţaş, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ,  nr. 9/       /2022, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 
nr.10/    /2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.11/     /2022;  

In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit b), lit.c), lit. d), lit e), alin. 4 lit. a), 
lit.d), alin. 7 lit). m, lit. n, alin. (9) lit a), art. 139, alin. (1), art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții „ Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare spațiu 
public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Gălăuțaș a sumei de  
116.603,47 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 
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lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
comunei Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș, precum și Compartimentului impozite și taxe, urbanism, 
Compartimentului Contabilitate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 

  
Gălăuțaș, la  6 octombrie 2022 
 

  
Initiator Țăran Radu-Primar     Avizează, 

       Secretarul general al comunei 

          Morar Monica-Camelia  
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Comuna Gălăuțaș 

Nr.       /        /          2022  

 

Referat de aprobare 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici  actualizați , a devizului general pentru 

obiectivul de investiții  “Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  “Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 84/2019 au fost aprobati indicatorii 

tehnico- economici din proiectul–faza Documentatie de avizare a lucrărilor de interventii - (D.A.L.I ) - 

“Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, întocmită de 
către SC H.V.I.D. Consulting Group SRL, completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 
nr. 67/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare-anexa nr. 1 și a Devizului general estimativ-anexa nr. 

2.1, aferenți obiectivului de investiții “Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita” pentru includerea la finanțare a proiectului în cadrul Programului Național 
de Investiții “Anghel Saligny”. 

  Astfel, valoarea totală aprobată prin HCL nr. 84/2019, conform Devizului general a fost de: 

      -1.351.546,27 lei cu TVA, din care C+M  1.019.223,66 lei cu TVA 

-1.138.785,25 lei fără TVA, din care C+M   856.490,47 lei fără TVA 

  Prin HCL nr. 67/2021 s-a aprobat Cererea de finanțare - anexa 1 și Devizul general estimativ - anexa 

nr. 2.1, care sunt anexe la H.C.L. Conform acestora valoarea totală a fost de: 

-1.832.313,64 lei cu TVA, din care C+M 1.416.720,88 lei cu TVA 

-1.539.759,36 lei fără TVA, din care C+M   1.190.521,75 lei fără TVA 

Având in vedere: 

        -Adresa nr.84013/18.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei privind 

încărcarea în platforma digitală a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021   

        -Adresa nr.87644/26.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei privind 
informare depunere documente pentru încheierea contractelor de finanțare  

         - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1243/2022 privind aprobarea 
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listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de 
Investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a)-d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Harghita, în perioada 2022-2028 

         - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.  95/2021, 

pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 

        - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 
Investiții “Anghel Saligny” 

        - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021 

        - Cererea de finanțare nr. înregistrare UAT Gălăuțaș 4226/15.10.2021, nr. înregistrare MDLPA 
124511/15.10.2021, respectiv nr. înregistrare după clarificări de prioritizare UAT Gălăuțaș 
459/28.01.2022, nr. înregistrare MDLPA AS-45/28.01.2022 

        - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

        - Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările   ulterioare   

            este necesară: 

- aprobarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții “Modernizare spațiu public zona blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” și 
aprobarea finanțării de la bugetul local a sumei de 116.603,47 lei cu TVA: 

 

      Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

 

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare spațiu public zona blocuri vechi , în comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita“ 

Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)   Proiect tehnic (PT) 

 Beneficiar (UAT)  U.A.T. Comuna Gălăuțaș 

 Amplasament  Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. F.N., zona Blocuri vechi, C.F. 50347 Gălăuțaș 
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Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) 1.832.313,64  

 din care C+M (lei, inclusiv TVA)    1.416.720,88  

 Curs BNR lei/euro din data 27.09.2021        4,9491 

 Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, 
inclusiv TVA)   1.715.710,17 

 Valoare finanțată de UAT Comuna Gălăuțaș (lei, inclusiv TVA)       116.603,47 

  

        Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 

drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din 

interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților 

 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 

Saligny“ U.M. Cantitate 

Valoare (lei, 

inclusiv TVA) 

Lungime drum - terasamente m 623,00 67.738,48 

Lungime drum - strat fundație m 623,00 274.914,42 

Lungime drum - strat de bază m - - 

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m 623,00 406.312,83 

Lățime parte carosabilă m 3,00-5,50 - 

Șanțuri/rigole m 79,80 58.044,11 

Trotuare m 799,00 76.709,80 

Lucrări de consolidare m - - 

Poduri (număr/lungime totală) buc./m - - 

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m - - 

Alte capacități : 

   Alei mp. 799,00 249.858,99 

Amenajare spații verzi mp. 1.235,97 53.252,50 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
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Siguranța circulației (indicatoare rutiere, marcaje, borne, etc.) m 700,00 17.812,20 

Mobilier stradal (coșuri de gunoi) buc. 33,00 14.449,05 

Mobilier stradal (bănci buc. 15,00 30.545,25 

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1223/15.09.2021 (euro, fără TVA)  euro/km 330.000,00 

Verificare încadrare în standard de cost 

Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de 
beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA) euro/km 326.456,20 

 

Propun Consiliului Local al comunei Gălăuțaș aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

Galautas, la 06.10.2022 

 

Primar 

Radu Țăran 

 


