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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU
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Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARARE
cu privire la  modificarea HCL nr. 28 din 30.08.2019 in vederea  aprobarii indicatorilor tehnico -

economici actualizati ai obiectivului de investitii „Modernizarea drumurilor de interes local din comuna
Perisoru, judetul Calarasi”  urmare aplicarii Ordonantei Guvernului  nr. 15 din  30 august 2021 privind

reglementarea unor masuri fiscal - bugetare 

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinara în ziua de
25.10.2021

Având în vedere :
 -  referatul prezentat  de  către  primarul  Unității  Administrativ  Teritoriale  Perisoru,  pentru  aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualizați urmare aplicarii  Oordonantei  Guvernului  nr.   15  din 30 august
2021 proiectului ”Modernizarea  drumurilor  de  interes  local  din  comuna  Perisoru,  județul  Călărași",  în
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.10126/18.10.2021, prin care se solicita suplimentarea contractului de
finanţare  ca  urmare a  introducerii  clauzei  de  ajustare  a  prețului  în  contractele  de execuție  lucrări  pentru
acoperirea creșterii preturilor la materiale;
-  nota  expertului  SC Ecoexpert  Project  SRL privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați
urmare aplicarii Oordonantei Guvernului nr.  15 din 30 august 2021 proiectului ”Modernizarea drumurilor de
interes  local  din  comuna  Perisoru,  județul  Călărași",  în  calitatea  sa  consultant  proiect,  înregistrat  cu
nr.10127/18.10.2021,
- prevederile art. 2, alin. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor
masuri fiscal - bugetare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art. 139, alin. 3 si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G.
nr. 57/2019,     

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI PERISORU 
ADOPTA PREZENTA HOTARARE

Art.1. Se aproba modificarea HCL nr. 28 din 30.08.2019, respectiv actualizarea  indicatorilor tehnico -

economici ai obiectivului  de investitii „Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perisoru, judetul

Calarasi”  ca urmare a aplicarii  art.  2 alin. 10 din Ordonanta de  Guvern nr.  15 din 30 august 2021 privind

reglementarea  unor  masuri  fiscal-bugetare  conform Anexei  nr.  1  modificata  care  face  parte  integranta  din

prezentul proiect de hotarare astfel:

- Valoarea totala a investitiei este de 5.619.268,70 lei TVA inclus, compusa din:

  buget de stat   -  5.035.534,03 lei cu TVA 

  buget local      -    583.734,67 lei TVA inclus

- Valoarea decontata pana in prezent este de 4.908.364,66 lei TVA inclus, compusa din:

  buget de stat  -  4.408.018,72 lei TVA inclus

  buget local     -    500.345,94 lei TVA inclus

- Valoarea rest de decontat este de 710.904,04 lei TVA inclus, compusa din:

  buget de stat  -   627.515,31 lei TVA inclus

  buget local     -    83.388,73 lei TVA inclus



Valoarea lucrarilor rest de executat la 01.09.2021

530.926,37 lei fara TVA respectiv 631.802,38 lei cu TVA astfel:

- lucrari rest de executat decontate de la bugetul de stat (BS) 

468.648,94 lei  la care se adauga 89.043,30 lei TVA, valoarea totala fiind de 557.692,24 lei

- lucrari rest de executat decontate de la bugetul local (BL) 

62.277,43 lei  la care se adauga 11.832,71 lei TVA, valoarea totala fiind de 74.110,14 lei

Valoarea lucrarilor rest de executat dupa aplicarea coeficentului de ajustare

530.926,37 x 1,1252  = 597.398,35 lei fara TVA respectiv 710.904,04 lei cu TVA

Valoarea lucrarilor rest de executat actualizate conform OG 15/2021 

597.398,35 lei fara TVA la care se adauga 113.505,69 lei TVA, valoarea totala fiind de 710.904,04 lei compusa

din:

- Valoarea lucrarilor rest de executat actualizata decontata de la bugetul de stat (BS) 

 527.323,79 lei  la care se adauga 100.191,52 lei TVA, valoarea totala fiind de 627.515,31 lei

- Valoarea lucrarilor rest de executat actualizata decontata de la bugetul local  (BL) 

70.074,56 lei  la care se adauga 13.314,17 lei TVA, valoarea totala fiind de 83.388,73 lei

Cresterea valorii contractului  

66.471,98 lei fara TVA respective 79.101,66 lei cu TVA

(2)  Se aproba cofinantarea Proiectului ca urmare a aplicarii art. art.  2 alin. 10 din Oordonanta nr.

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu suma de 580.397,21 lei TVA inclus, pentru plata

cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, conform Anexei nr. 2 modificata, care face parte integranta din

prezenta hotarare;

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza compartimentul de specialtate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.

Secretarul general al comunei Perişoru, judeţul Calarasi va comunica prezenta hotărare persoanelor şi
autoritităţilor interesate.
                   
                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                   Aurelia - Alina BROJU
                                                                                                 ………………………………
                                

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................

                                       

Nr. 42
Adoptată la Perişoru, astazi 25.10.2021
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 11 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 0 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.



ANEXA NR. 1 la HCL  nr. 42/25.10.2021

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATI CA URMARE A APLICARII ART. 71

ALIN. (1) DIN OUG 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:  MODERNIZAREA

DRUMURILOR DE INTERES LOCAL DIN COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI

1. Valoarea totala a investitiei

Fara TVA Cu TVA

Valoarea investitiei 4.734.311,57 RON 5.619.268,70 RON

din care: C+M 4.293.020,47 RON 5.108.694,36 RON

  

1.1  Valoare buget de stat (BS)

Fara TVA Cu TVA

Valoare buget de stat 4.231.541,20 RON 5.035.534,03 RON

din care: C+M 4.159.193,95 RON 4.949.440,80 RON

1.2  Valoare buget local (BL)

Fara TVA Cu TVA

Valoare buget local 502.770,37 RON 583.734,67 RON

din care: C+M 133.826,52 RON 159.253,56 RON

2. Esalonarea investitiei ( INV/C+M)
 
Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perisoru, judetul Calarasi :   

       

Anul I :   4.731.506,99 RON fara TVA    -    5.619.268,70 RON cu TVA



2. Capacitati (in unitati fizice)

   lungimea totala a drumurilor 6,072 m din care:

Drum comunal DC 11            L  = 1.587,50 m

Strada Parcului  L  =    408,00 m

Strada Castanului              L  =    201,00 m

Strada Preot Dojan              L  = 1.070,50 m

Strada Murelor   L  =    535,00 m

Strada Musetelului               L  =    537,00 m

Strada Orhideelor               L  =    533,00 m

Strada Panselelor               L  =    535,00 m

Strada Crinului                         L  =    665,00 m

latime carosabil                        -     4,00 m

latime carosabil                        -     5,50 m

acostamente                             -     2 x 0,75 m

acostamente                             -     2 x 0,50 m

rigole neprotejate                     -  11.331,00 m

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                   Aurelia - Alina BROJU
                                                                                                 ………………………………
                                

                                         Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................



ANEXA NR. 2 la HCL  nr. 42/25.10.2021

CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

LOCALA - (PNDL), DUPA APLICAREA PREVEDERILOR  ART. 71 ALIN. 1 DIN OUG 114/2018

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:  MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES

LOCAL  DIN COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI

Cap. 3.1  Studiile de teren, studiile de specialitate  -  15.252,01 lei TVA inclus

Cap. 3.3. Cheltuieli pentru expertizele tehnice  -  3.213,00 lei TVA inclus

Cap. 3.5.3  Cheltuieli pentru SF/DALI  - 157.377,50 lei TVA inclus

Cap. 3.6  Organizarea procedurilor de achiziţii publice  -  23.800,00 lei TVA inclus

Cap. 3.7  Cheltuieli pentru consultanţă  -  98.056,00 lei TVA inclus

Cap. 3.8  Cheltuieli pentru asistenţa tehnică  -  79.980,00 lei TVA inclus

Cap. 4.1 Constructii si instalatii  - 159.413,68 lei TVA inclus 

Cap. 5.2 Comisioane, taxe  -  46.642,48 lei TVA inclus

Total cheltuieli neeligibile  -  583.734,67 lei TVA inclus

Total cheltuieli neeligibile  -  583.734,67 lei TVA inclus

                                                                                                          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                              Aurelia - Alina BROJU
                                                                                                           ………………………………
                                

                                         Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................


