
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul 

"lnfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

şi asigurarea finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli 
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 57 din 29.09.2021, iniţiat de de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6634 din 29.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6635 din 29.09.2021 întocmit de administratorul

public al comunei, 
- Adresa nr. 104480/01.09.2021 transmisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi

Administraţiei, 
- Adresa nr. 1689/08.09.2021, înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 6017/08.09.2021, prin

care SC Hidro Salt B92 SRL solicită ajustarea contractului de lucrări; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al

proiectului "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" precum şi a altor măsuri 
necesare implementării acestuia, 

- Hotărârile Consiliului local nr. 15/09.02.2017, nr. 37/04.07.2018, nr. 22/06.03.2019, nr.
43/30.05.2019 şi nr. 54/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, 
pentru obiectivul ,,Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi asigurar;a 
finanţării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
PNDL; 

- Contractul de finanţare 855 data 16.08.2017 încheiat între Comuna Tomşani şi Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova"; 

- Devizul General actualizat, estimativ privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova"; 

- Devizul General rest de executat la data de 22.09.2021;
- Buletinul Statistic de Preţuri nr. 6/2021 publicat de Institutul Naţional de Statistică;
Analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri

fiscal-bugetare şi ale Instrucţiunii nr. 1/2021 emisă de ANAP privind modificarea contractului de 
achiziţie publică/ contractului de achiziţie sectorială/ acordului cadru; 

Ţinând cont de Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, 

Ţinând seamă de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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Jn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b" alin. (4) lit. ,,d" şi art. 139, alin (l) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările uterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Se aprobă indicatorii tehnico - economici, actualizaţi, pentru obiectivul „Înfiinţare 
reţea de canalizare Comuna Tomşani, Judeţul Prahova", conform devizului general actualizat, 
estimativ, anexă la prezenta hotărâre. 

ART. 2: (1) Cheltuielile 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, consultanţa, taxele pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, activele necorporale, 
cheltuielile conexe organizării de şantier, comisioanele, cotele, taxele, costurile creditelor, cheltuielile 
pentru probe tehnologice, testele şi predare la beneficiar sunt cheltuieli neeligibile cu o valoare de 
811635,62 lei TV A inclus şi se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 

(2) Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a obiectivului se suportă din veniturile proprii ale 
bugetului local şi/sau împrumuturi. 

ART. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâi se însărcinează primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani,judeţul Prahova. 

Numi!r consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi , � 
Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

TELE ŞEDINŢEI, 
• 

- ina 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, , 

Matei Violeta Iuliana 
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