
1 

                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 4 din 14.10.2020 
 

privind aprobarea cheltuielilor aferente actualizării listelor de cantități  

conform O.U.G. nr. 114/2018 în cadrul Proiectului  

„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC” 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ____________ din data de _______.2020, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3604/14.10.2020 elaborat 

de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.______/_______.2020  întocmit de doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I 

superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac; 

- H.C.L. Pesac nr. 52/20.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului 

”Construire grădinită cu program prelungit, Comuna Pesac”; 

- Memoriul justificativ privind actualizarea din punct de vedere tehnic și economic al 

investiției Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac, întocmit de către firma de 

proiectare S.C. EUROENGINEERING S.R.L., înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

2627/08.08.2020; 

- prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor 

publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39, art. 41 și ale art. 49-51 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- Contractul de finanțare nr. C 0720EN00011653700333 / 15.09.2017 încheiat cu Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR; 

- Actul aditional nr.1/19.09.2017 la contractul de finanțare nr. C 0720EN00011653700333 / 

15.09.2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR; 

- Actul aditional nr.2/04.08.2020 la contractul de finanțare nr. C 0720EN00011653700333 / 

15.09.2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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-  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. 

d-e, art. 139 alin. 3 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare; 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 

Art. 1. Se aprobă cheltuielile rezultate în urma actualizării listelor de cantități (investiția de 

bază, inclusiv dotări) aferente Proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna 

Pesac” – contract de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011653700333/15.09.2017, cu o 

valoare totală de 2.362.996,7 lei + TVA din care: 1.795.973,36 lei + TVA valoare eligibilă și 

567.023,34 lei + TVA valoare neeligibilă, rezultate ca urmare a actualizării valorilor rezultate în urma 

modificărilor legislative, conform O.U.G. nr. 114/2018. 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior în 

cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac, precum și 

Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 

 

 

         INIȚIATOR           AVIZAT 

             PRIMAR,                        Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  
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