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 PRIMAR  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 HOTĂRÂREA nr.  29 
 din 22.03.2022 

 Privind:  aprobarea  devizului  general  și  a  actualizării  bugetului  la  obiectivul  de  investiţii: 
 “Complex  Multifunctional  pentru  activităti  didactice  si  sport  in  sat  Valea  Marului, 
 comuna Valea Marului, jud Galati” 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 

 Numărul şi data înregistrării proiectului: 652/22.03.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  de  îndată,  online, 

 în data de 22.03.2022, orele 16,00; 

 Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  nr.  653/22.03.2022,  al  d-lui  Doca  Virgil  -  PRIMAR  al  com.  Valea 
 Mărului,  privind  propunerea  aprobării  devizului  general  și  a  actualizării  bugetului  la 
 obiectivul  de  investiţii:  “Complex  Multifunctional  pentru  activităti  didactice  si  sport  in 
 sat  Valea  Marului,  comuna  Valea  Marului,  jud  Galati”  ,  urmare  a  apariţiei  O.G.  nr. 
 15/30.08.2021-  privind  reglementarea  unor  măsuri  fiscal-bugetar  prin  ajustarea  preţurilor  aferente 
 materialelor  de  construcţii  pentru  contractele  de  achiziție  de  publică/contracte  sectoriale  de  lucrări 
 finanţate  prin  Programul  Operațional  Regional  2014-2020,  însuşite  şi  avizate  de  Comisiile  de  specialitate 
 1-3 și Raportul de specialitate nr.  654/22.03.2022,  întocmit de secretarul general al comunei; 
 Având  în  vedere  adresa  6931/DIPOR/16.03.2022,  referitor  la  solicitarea  de  clarificări  aferentă  solicitarii 

 de  act  adițional  nr.1  pentru  proiectul  cu  titlul  “Complex  Multifunctional  pentru  activităti  didactice  si  sport 
 in sat Valea Marului, comuna Valea Marului, jud Galati” cod SMIS 124821; 

 În  baza  prevederilor  Ordinului  MDLPA  nr.  1336/21.09.2021  pentru  aprobarea  metodologiei  în 
 vederea  punerii  în  aplicare  a  Ordonanței  de  Guvern  nr.  15  din  30  august  2021  privind  reglementarea  unor 
 măsuri  fiscal-bugetar  prin  ajustarea  preţurilor  aferente  materialelor  de  construcții  pentru  contractele  de 
 achiziție  de  publică/contracte  sectoriale  de  lucrări  finanţate  prin  Programul  Operațional  Regional 
 2014-2020,  art.  34,  alin.  (2)  şi  art.44  alin.(  art.  34,  alin.  (2)  din  Legea  nr.273/2006-privind  finanțele  publice 
 locale  şi  ale  art.  106,  alin.  (3),  ale  art.  129,  alin.  (2),  lit.  b),  alin.  (4),  lit.  d)  şi  lit.  g)  și  art.  139  alin.  3  lit.  e)  din 
 O.U.G. nr. 57/2019- Codul Administrativ; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ; 



 H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 Art.1.  Se  aprobă  actualizarea  bugetului  şi  devizului  general  al  investiţiei:  “Complex  Multifunctional  pentru 
 activităti didactice si sport in sat Valea Marului, comuna Valea Marului, jud. Galati” 
 la  valoarea  totală  a  investiţiei:  15.078.472,05  lei  TVA  inclus,  din  care  valoarea  totală  eligibilă  12.086.361,39 
 lei, TVA inclus. 
 Art.  2.  -  Se  aprobă  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului  de  2.992.110,66  lei,  inclusiv  TVA, 
 cât  şi  contribuția  de  2  %  din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în  cuantum  de  241.727,24  lei,  inclusiv  TVA, 
 reprezentând  cofinanțarea  proiectului  “Complex  Multifunctional  pentru  activităti  didactice  si  sport  in  sat 
 Valea Marului, comuna Valea Marului, jud Galati” 
 Art.  3.  Pentru  proiectul  de  investiții  susmenţionat,  cuprins  în  programul  european  (P.O.R.),  a  cărui 
 finanţare  se  asigură  pe  baza  Contractului  de  finanțare  nr.  5961/30.09.2020,  conform  art.  34,  alin.  (2)  din 
 Legea  nr.273/2006-privind  finanțele  publice  locale,  se  aprobă  majorarea  creditelor  de  angajament  şi  a 
 creditelor  bugetare  aprobate  în  bugetele  ordonatorilor  principali  de  credite  care  gestionează  programele 
 naţionale  în  vederea  acoperirii  influenţelor  asupra  prețului  contractelor  de  achiziție  publică  de  lucrări  ca 
 urmare a aplicării prevederilor O.G. nr. 15/30.08.2021. 
 Art.  4.  Cu  îndeplinirea  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  comunei  Valea  Mărului 
 județul Galați. 
 Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  intermediul  secretarului  general  al  comunei,  în  termenul 
 prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  județul  Galați,  Instituţiei  Prefectului  Galaţi  şi  se  face 
 publică  prin  afişare  şi  publicare  pe  pagina  de  internet  la  adresa:  www.primariavaleamarului.ro  la  rubrica 
 dedicată. 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Luca Liliana 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

