ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 86
privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau",finanțabil prin
Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală
b) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
d) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
e) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
f) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
ținând seama de prevederile
 art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
menționează următoarele avize, prevăzute de lege: avizul comisiei de specialitate a
Consiliului Local al Comunei Căiuți, avizul de legalitate al Instituției Prefectului – județul
Bacău
 art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr.10677/03.11.2017 ;
b) expunerea de motive a primarului comunei Căiuți nr. 10678/03.11.2017 prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivității;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții
"Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"și de a
aproba principalii indicatori tehnico-economici, respectiv a documentației tehnico-economice – faza
Studiu de Fezabilitate pentru prezentul proiect,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului "Extindere si reabilitare dispensar uman sat
Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau", denumit în continuare Proiectul, finanțabil prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.
Art.2. Proiectul se încadrează în Strategia de dezvoltare locală a Comunei Căiuți, Județul Bacău
pentru perioada 2014-2020.
Art.3. Comuna Căiuți consideră necesară și oportună și constată potențialul social al
implementării proiectului "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti,
judetul Bacau", din următoarele considerente:
a. starea tehnică a clădirii care face obiectul prezentului proiect este precară;
b. proiectul deservește populația Comunei Căiuți;
c. existența în bugetul local a fondurilor necesare susținerii cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului de investiții;
d. existența fondurilor alocate dezvoltării rurale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Art. 4. – Se aprobă prin prezenta indicatorii tehnico-economici, precizați în cadrul Anexei
nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art. 5. – Se aprobă prin prezenta susținerea din bugetul local a cheltuielile neeligibile,
conform Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, respectiv aferente liniilor bugetare:
 cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului – 0 lei;
 cheltuieli pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 0 lei;
 cheltuieli pentru studiile de teren – 2.082,5 lei cu TVA;
 cheltuieli cu taxe pentru obținere de avize, acorduri și autorizații – 3.000 lei cu TVA;
 cheltuieli cu studiile de prefezabilitate – 35700,0 lei cu TVA;
 cheltuieli certificat performanță energetică si auditul energetic– 2.023 lei;
 cheltuieli expertiză tehnică – 1.499,4 lei;

 cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziție – 4.165,0 lei;
 cheltuieli pentru consultanță –0 lei cu TVA;
 cheltuieli pentru asistența tehnică – 10.703 lei cu TVA;
 cheltuieli conexe organizării de șantier - 0 lei;
 cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costuri credite – 6881,29 lei cu TVA;
 cheltuieli cu pregătirea personalului de exploatare – 0 lei;
 cheltuieli pentru probe tehnologice și teste – 0 lei.
Art. 6. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, potrivit legii.
Art. 7. - Se aprobă cuprinderea în bugetul local al Comunei Căiuți, în calitate de beneficiar a
sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului – cofinanţarea din partea Comunei
Căiuți – în valoare totală de 66054,24 lei (inclusiv TVA) .
Art. 8. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 9. - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice
ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul
Orândaru Gabriel în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public
al comunei.
Art. 11. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Căiuți.
Art.12. De la data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului local nr.
75/31.10.2017 și Hotărârea Consiliului local nr. 76/31.10.2017.
Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei Căiuți, în
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Căiuți și Prefectului județului Bacău și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.primariacaiuti.ro
Inițiator,
Primar,
Avizat,
Orândaru Gabriel
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEŢUL BACĂU
ANEXA
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 86
NUMĂR DE LOCUITORI DESERVIȚI

I.



Proiectul de investiții "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna
Caiuti, judetul Bacau", va deservi locuitorii comunei Căiuți.
 Conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011, comuna Căiuți deținea un
număr de 5.252 locuitori.
II. CARACTERISTICILE TEHNICE ale investiției sunt următoarele:
Nr.
crt.
1

Principalele capacităţi tehnice ale
obiectivului de
investiţii
"Extindere si reabilitare Dimensiuni în plan 13,25 m x 21,1 m
dispensar uman sat Caiuti, Suprafața construită extindere propusă
comuna Caiuti, judetul 102,23 m.p.
Suprafața construită rezultată 282,16
Bacau"
m.p.
Obiect

III. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:
2.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 997133,92 lei, din care:
- Construcții-montaj (C+M): 744429,94 lei inclusiv TVA
2.2. Defalcarea pe surse de finanțare:
TOTAL
fonduri de la bugetul
Valoare lei (inclusiv
de stat
T.V.A. )

Valoare totală
lei (cu TVA)

997133,92 lei

finanțare de la bugetul
local

TOTAL
GENERAL

997133,92

931079,69 lei

66054,24 lei

Din care C + M

744429,94

744429,94 lei

0,00 lei

2.3. Finanțarea va fi asigurată prin:
 bugetul local al Comunei Căiuți;
 Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013, potrivit legii în vigoare.
2.4. Durata de realizare estimată: 12 luni
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEŢUL BACĂU
NR. 10677/03.11.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"

Având în vedere modificările intervenite în Devizul general pentru pentru obiectivul "Extindere
si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau", precum și prevederile:
a) Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală
b) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
d) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
e) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
f) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre care să fie supus votului domnilor
consilieri, cu forma anexată. Totodată solicit revocarea HCL nr. 75/2017 și HCL nr.
76/2017.
Inspector,
Galeriu Carmen - Aurora

ROMÂNIA
COMUNA CĂIUȚI
JUDEŢUL BACĂU
NR. 10678/03.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna Caiuti, judetul Bacau"
Văzând raportul nr. 10677/03.11.2017 întocmit de către inspectorul din Compartimentul
Urbanism și Amenajarea teritoriului, noul Deviz general pentru pentru obiectivul „Amenajare
poduri si podete în satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din
Comuna Căiuți, Județul Bacău”, precum și prevederile:
- Ordinului nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 (publicat: 04-112015);
- Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.
1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală;
- Anexa nr. 65 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căiuți la
HCL 31/2001 aprobata prin HG nr. 1361/2001 publicată în MO XIV nr. 633 bis din
27.08.2002
- Strategiei de dezvoltare a comunei Căiuți pentru perioada 2014-2020 aprobată prin HCL
nr. 48/2016;
- Legii 98/2016 privind achizițiile publice;
- Normei metodologică din 02.06.2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice, publicată în MO nr. 423 din 06.06.2016;
- 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;
- Legii nr. 213/1988 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Legii nr. 50/1991 actualizata 2014;
- Art. 36, alineatul 2, litera b și d, alineatul 6, litera a, respectiv articolul 126 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.,
solicit aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea instrumentării și
implementării proiectului "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna

Caiuti, judetul Bacau", în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În prezent Comuna Căiuți este formată din 9 sate: Popeni, Blidari, Pralea, Heltiu, Boiştea,
Vrînceni, Mărceşti, Căiuţi, Floreşti.
Proiectul se încadrează în prioritățile prevăzute prin Strategia de Dezvoltare Locală a
Comunei Căiuți pentru perioada 2014-2020.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de
îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Infrastructura și
serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat
dintre zonele rurale și zonele urbane din România și care, cu atât mai mult, reprezintă o
piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.
Investiția este necesară și oportună din următoarele considerente:
- starea tehnica a clădirii care face obiectul prezentului proiect este precară;
- proiectul deservește populația Comunei Căiuți;
- existența în bugetul local a fondurilor necesare susținerii cheltuielilor neeligibile
aferente proiectului de investiții;
- existența fondurilor alocate dezvoltării rurale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Investiția se va implementa în Comuna Căiuți, beneficiarii fiind locuitorii comunei Căiuți,
agenții economici publici și privați, persoanele instruite corespunzător în vederea
operaționalizării proiectului, persoanele angajate temporar pe perioada investițională și
persoane angajate permanent pe perioada operațională.
Finanțarea acestui proiect se va face prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
Subprogramul ”Modernizarea satului românesc”.
În acest sens propun Consiliului Local al Comunei Căiuți, spre aprobare Proiectul de
hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere si reabilitare dispensar uman sat Caiuti, comuna
Caiuti, judetul Bacau",finanțabil prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul
”Modernizarea satului românesc”, așa cum a fost formulat, inclusiv revocarea HCL nr. 75/2017 și
HCL nr. 76/2017.
Primar,
Orândaru Gabriel

