
 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BATRANI 

PRIMAR 

NR.   3389/12.08.2019 

 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local 

pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de apa si 

canalizare in comuna Batrani, judetul Prahova”    

 

 

 

Avand in vedere prevederile : 

- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.129 alin.2 lit.coroborat cu art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ  ;  

 Prezentul proiect de hotarare necesita intocmirea urmatoarelor: 

-raportul de specialitate intocmit de persoana cu atributii din aparatul de 

specialitate al primarului – inspector Moisescu Monica Denisa precum si cel 

intocmit de d-na Tantareanu Elena Loredana in baza contractului incheiat cu 

acesta; 

- raportul juridic intocmit de avocat in baza contractului incheiat cu acesta, 

avizul de legalitate intocmit de secretar; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

           In temeiul art.196 alin. (1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ  ; 

 

Primarul comunei Batrani initiaza prezentul proiect de hotarare: 

 

 

 

 

Art.1.Se aproba Devizul general actualizat si principalii indicatori tehnico-

economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in 

comuna Batrani, judetul Prahova” ”,inscrisi in anexa nr.1 care face parte 

integrante din prezentul proiect de hotarare;  

 



 

 

 

Art.2. Se aproba cofinantarea de la bugetul local al comunei Batrani a 

cheltuielilor in suma totala de 678 ,396 lei inclusiv TVA; 

 Art.3. Prezenta hotarare se comunica celor in drept prin grija secretarului, iar cu 

ducerea la îndeplinire se însărcinează Necula Gheorghe - primarul comunei 

Bătrâni. 

 

 

Primar, 

Necula Gheorghe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BATRANI 

PRIMAR 

NR. 3404/12.08.2019 
 

Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii 

indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii 

de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in comuna Batrani, 

judetul Prahova”    

 
 Este necesara actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-

economici rezultati , conform OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri 

in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare  . 

Precizez faptul ca in urma atribuirii contractelor situatia asigurarii finantarii pe 

surse este urmatoarea: 

 

TOTAL GENERAL din 

care: 
6.702,595 

buget de stat 6.024,199 

buget local 678,396 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA : 

Prin Referatul de aprobare,nr.              .primarul comunei Batrani supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire aprobarea 

actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii"Extindere si 

modernizare retea de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul Prahova”   . 

ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA:Avand in vedere aprobarea 

finantarii din bugetul local in valoare de 678,396 lei cu TVA.Se va prevede 

includerea acestei cheltuieli in bugetul local al localitatii in vederea finantarii 

proiectului sus mentionat. 
LEGALITATEA INVESTITIEI: 

 BAZA LEGALA 

Proiectul de hotarare a fost intocmit  in conformitate cu prevederile : 

- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 



 

-art.129 alin.2 lit.coroborat cu - art.129 alin.2 lit.coroborat cu art.129 alin.4 lit.d 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ  ;  

 

 Avand in vedere cele de mai sus,propun spre analiza si avizare proiectul 

de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in urma incheierii 

contractelor de achizitie publica aferenta obiectivului de investitii"Extindere si 

modernizare retea de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul 

Prahova”finantat prin PNDL si a cofinantarii de la bugetul local a cheltuielilor 

conform devizului general actualizat conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii 

de la bugetul local pentru obiectivul de investitii"Extindere si modernizare retea 

de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul Prahova”   . 

 

 

 

Primar, 

Necula Gheorghe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA  

COMUNA BATRANI 

PRIMARIA 

NR. 3405/13.08.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor 

tehnico-economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul 

local pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul 

Prahova”    

 

 Moisescu Denisa-Monica -  Inspector in cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Batrani, judetul Prahova , avizez propunerea privind 

aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 

nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul 

Prahova”    

 

 Văzând proiectul de hotarare aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii"Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in 

comuna Batrani, judetul Prahova”  , constat că acesta îndeplineşte prevederile  
- O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.129 alin.2 lit.coroborat cu art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ  ;  

 Baza legală pentru emiterea dispoziţiei o constituie art. 196, alin.(1) litera 

b, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesara aprobarea 

hcl-ului privind obiectivul sus mentionat. 

 

 

Intocmit 

Inspector, 

Moisescu Denisa-Monica 

 

 

 

 



 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂTRÂNI - ÎNREG. CU NR.3406/13.08.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul  de hotarare aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici conform OUG nr.114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local 

pentru obiectivul de investitii 

"Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in comuna 

Batrani, judetul Prahova”    

 

 

       Necesitatea : ca urmare a atriburii contractelor de lucrari este necesarea 

asigurarea surselor de finantare pentru investitita"Extindere si modernizare retea 

de apa si canalizare in comuna Batrani, judetul Prahova”  , precum si  aprobarea  

devizului general si a indicatorilor tehnico-economici. 

      Oportunitatea:  este legata de  obtinerea finantarii acestei investitii prin 

PNDL si asigurarea cofinatarii prin bugetul local de venituri si cheltuieli. 

       Legalitatea proiectului : 

                 - O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art.129 alin.2 lit.coroborat cu - art.129 alin.2 lit.coroborat cu art.129 alin.4 lit.d 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ  ; 

   

 

Intrarea in vigoare  - la data aprobarii rezentului proiect de hotarare  de 

catre   Consiliul local al Comunei Batrani. 

       Consideram  ca prezentul proiect  este necesar , oportun si si propun ca 

acesta  impreuna cu intreaga documentatie  sa fie supus  spre dezbatere si 

aprobare in  sedinta  consiliului local . 

 

 

 

INTOCMIT, 

TINTAREANU ELENA LOREDANA 
 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂTRÂNI - ÎNREG. CU NR.3419/14.08.2019 

 

 Referitor la Proiectul de hotarare nr.3389/12.08.2019 privind aprobarea 
actualizării indicatorilor tehnico economici conform O.U.G. nr.114 şi a cofinanţării de 
la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi modernizare reţea cu apă 
şi canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova”   

 Stimați domni/doamne, 

 Dau acest aviz juridic în conformitate cu prevederile OUG. Nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  

 Am examinat Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico economici conform O.U.G. nr.114 şi a cofinanţării de la bugetul local pentru 
obiectivul de investiţii “Extindere şi modernizare reţea cu apă şi canalizare în comuna 
Bătrâni, judeţul Prahova” și acele legi, documente și alte probleme, pe care le-am 
considerat necesare sau adecvate pentru a emite acest aviz. 

 1. Având în vedere cele de mai sus, consider că: 
a) Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici 
conform O.U.G. nr.114 şi a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de 
investiţii “Extindere şi modernizare reţea cu apă şi canalizare în comuna Bătrâni, 
judeţul Prahova”, în conformitate cu OUG. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
art. 129 alin. (2) liera b coroborat cu art. 129 alin. (4) liera d; 
 este organul competent pentru a aproba, la propunerea primarului rectificarea 
bugetului local pe anul 2019; 
b) Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 şi a 
estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 respectă prevederile:  
 - O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- art.129 alin.2 lit.b coroborat cu art.129 alin.4 lit.d din Ordonanta de Urgenta nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  ;  
 În baza celor de mai sus, consider că toate cerințele specificate în legile, 
regulamentele și hotărârile în mod legal obligatorii, aplicate în România în prezent, au 
fost respectate de Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2019 şi a estimărilor pe anii 2020, 2021, 2022 iniţiat de Primarul comunei Bătrâni. 

 

Cu stimă, 
AVOCAT – Păun Cătălin Bogdan 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge4damrs/cu-stima-consilier-juridic-din-partea-imprumutatului-acord?dp=geydiojrgy2dm
https://lege5.ro/Gratuit/ge4damrs/cu-stima-consilier-juridic-din-partea-imprumutatului-acord?dp=geydiojrgy2dm


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BĂTRÂNI 

PRIMARIA 

NR. 3420/14.08.2019 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre nr.3389/12.08.2019 privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico economici conform O.U.G. nr.114 şi a 

cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi 

modernizare reţea cu apă şi canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova” 

 

 

 

 Subsemnata, Popescu Magdalena, secretar al comunei Bătrâni, constat că 

sunt îndeplinite prevederile: 

 - art. 4 alin. (2), art. 5 alin.(2) si (4), art. 7 alin. (6) din H.G. nr.907/2016 

privind etapele de elaborare ale conţinutului – cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fondurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 129 alin. 2 lit.b coroborat cu art. 129 alin. 4 litera d din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, 

 Faţă de cele arătate mai sus,  avizez: FAVORABIL 
 

 

 

 

 

SECRETAR, 

POPESCU MAGDALENA 

 

 

 

 


