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Nr. inreg. 36229 / 26.07.2021 

Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art 136 alin I din OUG 

nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul : 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Devizului General - rest de execuție lucrări, pentru investiția 

MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, proiect finanțat de MDLPA, 

➢ Pentru acest proiect  s-a obținut Act Adițional din partea MDLPA de 

continuare lucrări până la finalul anului 2022.  

➢ Ca urmare a recepției Proiectului nr. 35 / 2021, pentru Modernizare drumuri 

în Comuna Dumbrăvița – rest de execuție,   

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

➢ art. 120 și art. 121 alin. (l) și (2) din Constituția României, republicată; 

➢ art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

➢ art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

➢ art. 554, art. 858, art.860, art. 863, art. 885, art. 888 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil ( **republicat**); 

➢ art. 286 alin (4), art 287, art. 289, art.296 alin (2), alin (7), din OUG nr 
57/2019, privind Codul administrativ, 

➢ art. 27, art. 41 alin (5) din Legea nr. 7/1996, a Cadastrului și a publicității 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ art. 129 alin 91), alin (2) litera b), lit.c), alin 4 lit f) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Luând act de: 

 

1) Act Adițional nr. 4 din data de 31.12.2020,  la Contractul de Finanțare 14380 / 

07.09.2015; 

2) Deziv General lucrări rest de execuție aferent proiectului nr. 35 / 2021; 

În temeiul prevederile art. 129 alin (l), alin (2) litera b), lit.c), art. 139 și art. 196, 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

   Consiliul local al comunei Dumbrăvița 
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HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă Devizul General rest de executat pentru investiția MODERNIZARE 

DRUMURI ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ  cu o valoare estimativă de 

6.050.506,08 lei (exclusiv TVA). Contravaloarea serviciilor va fi decontată de 

beneficiar din fonduri PNDL și budget local, conform defalcării sumelor din devizul 

atașat. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează 

Compartimentul Proiecte Europene și Biroul Contabilitate, taxe și impozite. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor OUG nr.57/2019, 

privind Codul administrativ: 

 

➢ Instituției Prefectului — Județul Timiș; 

➢ Primarului comunei Dumbrăvița; 

➢ Compartimentului Proiecte Europene 

➢ Compartimentului Tehnic 

➢ Biroului Contabilitate, taxe și impozite; 

➢ Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției; 

 

INITIATOR,                 Contrasemnează pentru legalitate 

Primarul Comunei Dumbrăvița               Secretar General Al . U.A.T. Dumbrăvița 

 ….                                          ………………………………………         

Horia-Grigore BUGARIN                 L.S.                   Ramona Diana MARINCHI    
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NR. 36230  /  26.07.2021 

Primarul Comunei Dumbrăviţa, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), 

coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ, am 

inițiat și elaborat următorul: 

REFERAT DE APROBARE 

La  Proiectul de hotărâre nr. 36229 / 26.07.2021, privind  aprobarea Devizului General 

- rest de execuție lucrări, pentru investiția MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA 

DUMBRĂVIȚA, proiect finanțat de MDLPA, cu o valoare estimativă de 6.050.506,08 

lei (exclusiv TVA), pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în 

vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței 

Consiliului local      

         Luând act de:  
 

a ) Act Adițional nr. 4 din data de 31.12.2020,  la Contractul de Finanțare 14380 

/ 07.09.2015; 

  b ) Deviz General lucrări rest de execuție aferent proiectului nr. 35 / 2021 ; 

 

Hotărârile Consiliului local se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în 
conformitate cu prevederile Constituţiei României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu principiile ordinii de drept. La iniţierea şi elaborarea proiectelor de 
hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate 
subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, altor acte de nivel superior 
sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, precum şi cu reglementările 
comunitare. 

 
Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor 

prevederi din acte normative de nivel superior, şi nici nu pot contraveni principiilor 
şi dispoziţiilor acestora. 

 
Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori 

executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel superior cu 
respectarea termenelor stabilite de acestea, precum şi a propriilor hotărâri. 

 
Această reproiectare a survenit ca urmare a faptului că lucrarea a fost 

abandonată de mai bine de 2 ani de către SC ELDICLAU SRL, si pentru a putea continua 
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executia este necesară o evaluare cât mai acurată a stadiului fizic actual al lucrărilor 
executate, degradate și rămase de executat.  

 
Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate 

cu prevederile art. 109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14), art. 196 alin. (1) 

lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii şi să adopte proiectul de 

hotărâre nr. 36229 /26.07.2021, în forma redactată. 

 

Anexez la prezentul referat:  

 

a ) Act Adițional nr. 4 din data de 31.12.2020,  la Contractul de Finanțare 14380 

/ 07.09.2015; 

b ) Deviz General lucrări rest de execuție aferent proiectului nr. 35 / 2021 ; 

 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Dumbrăviţa 
 

   ……………………… 
Horia-Grigore BUGARIN 
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Nr.  36231 / 26.07.2021  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 Subsemnata Monica Șontea, în calitate de inspector de specialitate în cadrul 

Biroului Proiecte Europene, prin prezentul raport supun atenției dvs.: 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General - rest de execuție 
lucrări, pentru investiția MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA, 
proiect finanțat de MDLPA, cu o valoare estimată de 6.050.506,08 lei (exclusiv 

TVA), , pentru care s-a obținut act adițional de continuare lucrări până la finalul 
anului 2022,  

 
- Serviciile de proiectare și lucrările de construcție, inclusiv organizarea se 

șantier se vor deconta prin PNDL I – MDLPA 

- Restul cheltuielilor conexe vor fi decontate din buget local 

 
 
Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinte condițiile de formă 
și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru 
ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința 
ordinară a consiliului Local al comunei Dumbrăvița, din data de 29.07.2021.  
 
 
    Nume și prenume                                  Vizat Biroul Contabilitate, taxe și impozite 
                                                                                     
  ................................                                  ................................ 
        Monica Șontea                                                             Daniela Nicola                                     
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