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Consiliul local al comunei ȘINCAI, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri 

comunale în comuna Șincai, județul Mureș” actualizați ca urmare a modificărilor aduse de OUG nr. 

114 / 2018 

 

 

 

  Având în vedere prevederile: 

 Referatului de aprobare pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici 

ai obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș” 

actualizați ca urmare a modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018 înregistrată la registratură 

sub nr. 2476 / 14.10.2019 

 HCL al Comunei Șincai nr. 46 din 25.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico‐economici  ai  obiectivului  de  investiții  ”Modernizare  drumuri  comunale  în  comuna 

Șincai, județul Mureș” 

   Art. 129 alin. (2)  lit. b) coroborat cu ale art. 129 alin. (4)  lit. d) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 Art. 71 din OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor  publice  şi  a  unor măsuri  fiscal‐bugetare, modificarea  şi  completarea  unor  acte 

normative şi prorogarea unor termene 

 Art. 44 alin. 1 din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare 

 art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația 

publică, republicată  

  Luând act de: 

 Devizul general actualizat de proiectantul SC INFRAPROIECT EXECUTIE SRL 

la data de 02.09.2019, atașat prezentei 

 

 

În temeiul prevederilor  

Art.129, alin. (2), lit. b) şi Art.129, alin. (4), lit. d) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

 



 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se  aprobă  Devizul  General  Actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Modernizare  drumuri 

comunale în comuna Șincai, județul Mureș” conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2.  Se  aprobă  Indicatorii  tehnico  –  economici  ACTUALIZAȚI  pentru  obiectivul  de  investiții 

”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș”, astfel: 

Indicator  UM  Indicatori INIȚIALI  Indicatori ACTUALIZAȚI 

TEHNICI  km drum  8,693  8,693 

ECONOMICI  lei cu TVA  7.560.913,00  8.568.080,69 

 

Art. 3.  Finanțarea  suplimentară  se  va  asigura  din  Bugetul  Comunei  Șincai  pentru  toată  perioada 

contractului de finanțare, respectiv până în 21.02.2022. 

 

Art. 4.  Cu aducerea  la  îndeplinire a prezentei hotărâri  se  însărcinează primarul    comunei ȘINCAI  şi 

serviciul  de contabilitate. 

 

Art. 5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  comunei  ȘINCAI,  în  termenul 

prevăzut  de  lege,  primarului    comunei  ȘINCAI  şi  Prefectului  Judeţului  Mureş,  precum  și 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

 

 

 

  Primar                   

 

  Grigore HUZA 

 

  Avizat pentru legalitate, 
         Secretar General 
    Ludovica Emilia SUCIU 
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Iniţiator: 

Primarul Comunei ȘINCAI 

Grigore HUZA 

 

 

Referat de aprobare 
pentru Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai obiectivului de 

investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș” actualizați ca urmare a 

modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018 

 

 

 

Titlul proiectului de hotărâre:  

Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  indicatorilor  tehnico‐economici  ai  obiectivului  de  investiții 

”Modernizare  drumuri  comunale  în  comuna  Șincai,  județul  Mureș”  actualizați  ca  urmare  a 

modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018 

 

 

Motivul și justificarea propunerii proiectului de hotărâre: 

 

Stimați consilieri, 

 

  Comuna ȘINCAI este beneficiara contractului de  finanţare nr. 1455 / 21.02.2018  încheiat cu 

MDRAP,  pentru  punerea  în  aplicare  a  unei  solicitări  de  finanţare  în  scopul  realizării  proiectului 

„Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș”. 

  Scopul  proiectului  îl  reprezintă modernizarea  drumurilor  comunale  aflate  în  intravilanul  și 

extravilanul comunei noastre, cu următorii indicatori tehnici: 

    ‐ Drum comunal DC136A = 3.693 m 

    ‐ Drum comunal DC141A = 5.000 m 

 

   

 

 



Începând  cu  data  de  27.06.2018,  după  finalizarea  Documentației  de  atribuire  de  către 

Consultant, am scos la licitație procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor 

pentru obiectivul anterior menționat, procedura fiind anulată de trei ori întrucât: 

 La  prima  procedură  de  licitație  a  fost  depusă  o  singură  ofertă  neconformă  (a  avut 

elaborată  propunerea  tehnică  pentru  o  altă  procedură  –  UAT  Comuna  Sîntana  de 

Mureș) 

 La celelalte două proceduri nu s‐au mai depus oferte 

   

  Pentru  a putea  continua proiectul  la  care ne‐am  angajat,  am  inițiat discuții  cu proiectantul 

lucrărilor, în vederea identificării și soluționării problemelor de natură tehnico‐financiară, constatând 

că  valorile  din  Devizul  aprobat  prin  HCL  al  Comunei  ȘINCAI  nr.  46  din  25.10.2017  nu mai  pot  fi 

susținute de niciun executant / ofertant ca urmare: 

 a modificărilor legislative apărute în urma Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 / 2018, 

act normativ ce a avut un imapct major asupra creșterii salarizării în ramura de construcții; 

 a modificărilor de prețuri la principalele materiale ce intră în componența lucrărilor (ex: bitum, 

mixturi asfaltice, betoane, prefabricate din beton, agregate de carieră / balastieră), modificare 

ce a avut un impact major asupra costurilor finale ale lucrărilor. 

 

A: Modificări legislative: 

La data de 28.12.2019, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 114 / 2018, cu 

scopul  implementării  unor  măsuri  economice  cu  impact  în  dezvoltarea  investițiilor  și  creșterea 

veniturilor în sistemul privat, la articolul 71 din actul normativ fiind menționate următoarele: 

”(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 ‐ Codul muncii, republicată, 

cu modificările  şi  completările ulterioare,  în perioada 1  ianuarie 2019  ‐ 31 decembrie 2019, pentru 

domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără 

a  include sporuri  şi alte adaosuri,  la suma de 3.000  lei  lunar, pentru un program normal de  lucru  în 

medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”. 

  După  apariția  OUG  nr.  114  /  2018,  Agenția  Națională  pentru  Achiziții  Publice  a  emis 

Instrucțiunea  nr.  2  /  2018  privind  ajustarea  prețului  contractului  de  achiziție  publică/sectorială 

publicată  în M.O.  nr.  32  /  11.01.2019,  la  art.  1,  alin.  (2),  lit.  b)  fiind  precizat  faptul  că  ”în  sensul 

prezentei  instrucţiuni,  prin  ajustarea  preţului  contractului  de  achiziţie  publică/sectorială  se  înţeleg 

următoarele: b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente 

constitutive ale preţului contractului, afectate de apariţia uneia dintre situaţiile imprevizibile prevăzute 

la  art.  7,  chiar  şi  în  condiţiile  în  care  ajustarea  preţului  nu  a  fost  prevăzută  prin  documentaţia  de 

atribuire/contractul de achiziţie publică/sectorială.” 

În continuare,  la art. 3 al aceluiași act normativ, se precizează că actualizarea contractului de 

va face în condițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98 / 2016, respectiv atunci când modificările, 

indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale. 

Totodată, conform Instrucțiunii ANAP nr. 1 / 2019 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2018, 

art. 7, alin. (2) clarifică situațiile imprevizibile în sensul că: 

 

 



„Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, fără 

a se limita la, următoarele: 

a) modificări  legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca 

obiect  instituirea,  modificarea  sau  renunțarea  la  anumite  taxe/impozite  locale,  al  căror  efect  se 

reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s‐a fundamentat prețul contractului; 

b) modificarea  salariului minim  aplicabil;  valoarea manoperei  va  fi  actualizată  doar  pentru 

acoperirea creșterii salariului minim etc.” 

Luând  act  de  cele  prezentate  mai  sus,  se  poate  observa  clar  și  fără  echivoc  faptul  că 

actualizarea  prețului  contractului  în  raport  cu  acoperirea  creșterii  salariului minim  pe  ramura  de 

construcții este justificată. 

 

B: Modificări de prețuri la materiale: 

  Devizul  general,  respectiv  Documentația  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenții  (DALI)  a  fost 

elaborată în luna septembrie a anului 2017, la acea dată fiind în vigoare standardele de cost aprobate 

prin  HG  nr.  363  din  14  aprilie  2010,  unde  costul maximal  pentru  lucrările  cu  specific  de  dumuri 

comunale de clasa tehnică V era de  693.584 lei fără TVA pentru un km de drum. 

  Deși,  chiar  și  la  data  elaborării DALI,  standardul  de  cost  nu  asigura  încadrarea  lucrărilor  la 

parametrii  economici  conform  creșterilor  prețurilor  la  materiale,  proiectantul  a  ajustat  lucrările 

tocmai pentru a reuși încadrarea în aceste standarde, orice depășire a valorilor urmând a transforma 

proiectul dintr‐un proiect eligibil într‐unul neeligibil pentru finanțare prin PNDL. 

  Valoarea  materialelor  a  crescut  vertiginos  de  la  an  la  an,  fapt  verificabil  chiar  pe  site‐ul 

Institutului  Național  de  Statistică  (INS),  iar  concomitent  cu  creșterea  salarizării  în  domeniul 

construcțiilor,  a  avut  loc  încă  o  creștere  artificială  a  prețurilor  pentru  materialele  ce  intră  în 

componența  lucrărilor,  întrucât  și producătorii de betoane, mixturi asfaltice, alte materiale, au  fost 

nevoiți să crească nivelul de salarizare al angajațiilor. 

 

Având  în  vedere modificările  legislative  anterior menționate  precum  și  cele  ale  prețurilor 

pentru materialele ce sunt necesare  în execuția  lucrărilor, coroborat cu faptul că Devizul elaborat  în 

anul 2017 a  luat  în considerare unele reglementări din Standardele de Cost  (care  între timp au  fost 

abrogate), am solicitat proiectantului DALI, actualizarea indicatorilor tehnico‐economici ai obiectivului 

de investiții, modificările din Deviz fiind următoarele: 

Capitolul din Deviz  Valoarea inițială 

(25.10.2017) lei 

cu TVA

Valoarea 

actualizată lei 

cu TVA 

Observații  

Capitolul  I – Cheltuieli pentru obținerea 

și amenajarea terenului 

0,00 0,00   

Capitolul II – Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităților 

0,00 0,00   

Capitolul  III  –  Cheltuieli  pentru 

proiectare și asistență tehnică 

482.471,24 482.471,24  Nu există modificări 

Capitolul IV – Cheltuieli pentru investiția 

de bază 

6.865.468,55 7.998.811,86  Creștere  cu  1.133.343,31 

lei 



Capitolul din Deviz  Valoarea inițială 

(25.10.2017) lei 

cu TVA

Valoarea 

actualizată lei 

cu TVA 

Observații  

Capitolul V – Alte cheltuieli  212.973,21 86.797,59  Capitolul a fost diminuat la 

maximum 

Capitolul  VI  –  Cheltuieli  pentru  probe 

tehnologice și teste 

0,00 0,00   

TOTAL obiectiv cu TVA  7.560.913,00 8.568.080,69  Creștere  cu  1.007.167,69 

lei 

Din care C+M cu TVA  6.899.795,89 8.006.810,67  Creștere  cu  1.107.014,78 

lei 

 

  Din analiza comparativă prezentată mai sus, se poate observa faptul că față de devizul  inițial 

(2017) creșterea valorii proiectului este de aproximativ 13,32%, adică 1.007.167,69 lei inclusiv TVA. 

 

Stimați consilieri, 

 

Având în vedere cele prezentate anterior, 

Luând act de prevederile: 

 HCL al Comunei Șincai nr. 46 din 25.10.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici 

ai obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș” 

 Art. 129 alin.  (2)  lit. b) coroborat cu ale art. 129 alin.  (4)  lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ 

 Art.  44  alin.  1  din  Legea  privind  Finanțele  Publice  Locale  nr.  273/2006,  cu modificările  și 

completările ulterioare 

 

În vederea continutării proiectului  ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul 

Mureș” 

Vă prezint spre analiză şi aprobare, 

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico‐economici ai obiectivului de investiții 

”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul Mureș” actualizați ca urmare a 

modificărilor aduse de OUG nr. 114 / 2018 

 

Primar 

Grigore HUZA 



 

 
 

RAPORT de specialitate 
la Priectul de Hotărare pentru pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, 
județul Mureș” actualizați ca urmare a modificărilor aduse 

de OUG nr. 114 / 2018 
 

Avand în vedere prevederile 
-Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.129, alin. (2), lit. b) şi Art.129, alin. (4), 

lit. d) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența 
decizională în Administrația publică, republicată; 

Luând act de: 
    Devizul general actualizat de proiectantul SC 

INFRAPROIECT EXECUTIE SRL la data de 02.09.2019, atașat 
prezentei; 

Priectul de Hotărare pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”Modernizare drumuri comunale în comuna Șincai, județul 
Mureș” actualizați ca urmare a modificărilor aduse de OUG 
nr. 114 / 2018, a fost întocmit în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Drept urmare se acordă aviz 
favorabil. 
 
 
   
                     Contabil, 
                           Dan Cristian ONAC 
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SC  INFRAPROIECT EXECUTIE SRL

Valoare2            

(fără TVA)
TVA

Valoare cu 
TVA 

 lei  lei  lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

3.1. Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1. Studii de teren 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2.
Documentaţii - suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii

8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.3. Expertizare tehnică 8,500.00 1,615.00 10,115.00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare 173,000.00 32,870.00 205,870.00

3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general

35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

5,000.00 950.00 5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 125,000.00 23,750.00 148,750.00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 26,745.00 5,081.55 31,826.55
3.7. Consultanţă 57,693.01 10,961.67 68,654.69

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 57,693.01 10,961.67 68,654.69
3.7.2. Auditul financiar

3.8. Asistenţă tehnică 86,500.00 16,435.00 102,935.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 37,000.00 7,030.00 44,030.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 21,000.00 3,990.00 24,990.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii

16,000.00 3,040.00 19,040.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 49,500.00 9,405.00 58,905.00
405,438.01 77,033.22 482,471.24

Proiectant,

Sediu: Spitalul Vechi nr.4, jud. Mureș

Tel: 0739885489,

Beneficiar: COMUNA SINCAI, JUD. MURES

DEVIZ GENERAL1  - VARIANTA A (MEDIE)

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

al obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE INTERES LOCAL DIN COMUNA SINCAI,JUDETUL MURES” 

Nr. 
Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2

TOTAL CAPITOL 3



4.1. Construcţii şi instalaţii 6,721,690.64 1,277,121.22 7,998,811.86
4.1.1. Lucrari de drum 6,721,690.64 1,277,121.22 7,998,811.86
4.1.2. Lucrari de arta 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

4.5. Dotări
4.6. Active necorporale

6,721,690.64 1,277,121.22 7,998,811.86

5.1. Organizare de şantier 6,721.69 1,277.12 7,998.81

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 6,721.69 1,277.12 7,998.81

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 74,012.54 74,012.54

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 33,642.06 33,642.06

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

6,728.41 6,728.41

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 33,642.06 33,642.06
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 4,022.06 764.19 4,786.25
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate

84,756.28 2,041.31 86,797.59

6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste

7,211,884.93 1,356,195.76 8,568,080.69
6,728,412.33 1,278,398.34 8,006,810.67

Data:
. . . . . . . . . . 

Beneficiar/Investitor,
COMUNA SINCAI

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.
2) În preţuri la data de 02.09.2019; 1 euro = 4,7230lei.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Întocmit,
Proiectant

Ing. OANĂ LIVIU

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 5


