ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 33/21.09.2021
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 01.09.2021, conform
proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “ Construire Dispensar Uman , sat Ciocani, comuna
Ciocani, județul Vaslui “
Având în vedere:
-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4604/20.09.2021 întocmit de către primarul comunei
Ciocani ;
- Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții ,republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 71 din O.U.G. 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;
-Prevederile Instrucțiunii nr. 1/2021 privind
modificarea contractului de achiziţie
publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru;
-Prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri;
-Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Avizul favorabil ale comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Ciocani, Comisia
juidică , de disciplină, pentru activități economico-financiare ;
- Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 2650/25.07.2019 , având ca obiect „ Construire
Dispensar Uman , sat Ciocani, comuna Ciocani, județul Vaslui” ;
În temeiul :
-Prevederilor art. 129 alin 2 , lit.b , alin 4 lit. d , art. 139 alin1 , alin 3 lit. a, art. 196 alin 1 lit. a , art.
197, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 (1) Se aprobă conform actualizarea indicatorilor tehnico-economici la data de
01.09.2021, conform proiect tehnic“ Construire Dispensar Uman , sat Ciocani, comuna Ciocani,
județul Vaslui ,conform Devizului general actualizat la data de 01.09.2021 și a Anexei Nr. 1 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 , al U.A.T. comuna
Ciocani , județul Vaslui va fi actualizat corespunzător , ulterior adoptării prezentei hotărâri.

(3) Se împuternicește primarul comunei Ciocani, domnul Călin Gheorghe , să
semneze actul adițional aferent proiectului , în calitate de reprezentant legal.
Art. 2 Valoarea totală a investiției actualizată la data de 01.09.2021 este de 2.048.880,76 lei
inclusiv TVA 19%, din care:
- Buget stat : 1.912.152,84 lei inclusiv TVA.
- Buget local: 136.727,92 lei inclusiv TVA.
Art. 3 Se aprobă cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 136.727.92 lei , inclusiv
TVA 19% pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul național de dezvoltare
locală (cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului, studiile de fezabilitate/ documentațiile de
avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau
audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații,
organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier,
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la
beneficiar.
Art. 4 (1) Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul
comunei Ciocani și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ciocani , județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor publice interesate în
termen legal și va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare, prin grija secretarului general al comunei
Ciocani , județul Vaslui, astfel:
-primarului comunei Ciocani , județul Vaslui;
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui;
-compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani , județul Vaslui.
Art. 5 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competentă , conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
Primar,
CĂLIN GHEORGHE

21.09.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Ciocani

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

Anexa nr. 1 la PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 01.09.2021, conform
proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “ Construire Dispensar Uman , sat Ciocani, comuna
Ciocani, județul Vaslui “

1. Valoarea totală a investiției propuse (inclusive TVA) 2.048.880,76 lei, din care:
-C+M : 1.447.483,16 lei (cu TVA);
-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică : 135.065,00(cu TVA);
-Cheltuieli pentru investiția de bază : 1.564.323,31 lei
-Alte cheltuieli : 168.832,61 lei (cu TVA)
2. Sursa de finanțare :
Cheltuielile impuse de implementarea proiectului:
-Veniturile Bugetului local al comunei Ciocani.
-Sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 34/21.09.2021
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 15.09.2021, conform
proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de alimentare cu apă în
localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui – continuarea lucrărilor prin Dispoziția de
șantier nr. 1 și Dispoziția de șantier nr. 4 “
Având în vedere:
-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4606/21.09.2021 întocmit de către primarul comunei
Ciocani ;
- Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții ,republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 71 din O.U.G. 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;
-Prevederile Instrucțiunii nr. 1/2021 privind
modificarea contractului de achiziţie
publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru;
-Prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri;
-Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Avizul favorabil ale comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Ciocani, Comisia
juidică , de disciplină, pentru activități economico-financiare ;
- Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 3277/24.07.2021 , având ca obiect „Extindere sistem
de alimentare cu apă în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui – continuarea
lucrărilor prin Dispoziția de șantier nr. 1 și Dispoziția de șantier nr. 4 “ ;
În temeiul :
-Prevederilor art. 129 alin 2 , lit.b , alin 4 lit. d , art. 139 alin1 , alin 3 lit. a, art. 196 alin 1 lit. a , art.
197, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 (1) Se aprobă conform actualizarea indicatorilor tehnico-economici la data de
15.09.2021, conform proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “ Extindere sistem de alimentare
cu apă în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui – continuarea lucrărilor prin

Dispoziția de șantier nr. 1 și Dispoziția de șantier nr. 4 “, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre și a devizului general actualizat la data de 15.09.2021 .
(2) Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 , al U.A.T. comuna
Ciocani , județul Vaslui va fi actualizat corespunzător , ulterior adoptării prezentei hotărâri.
(3) Se împuternicește primarul comunei Ciocani, domnul Călin Gheorghe , să
semneze actul adițional aferent proiectului , în calitate de reprezentant legal.
Art. 2 Se aprobă valoarea totală a investiției actualizată la data de 15.09.2021 în sumă de
1.610.245,32 lei inclusiv TVA 19%,
Art. 3
Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Ciocani în sumă totală de
1.610.245.32 lei , inclusiv TVA pentru implementarea obiectivului de investiții “ Extindere sistem de
alimentare cu apă în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui – continuarea lucrărilor
prin Dispoziția de șantier nr. 1 și Dispoziția de șantier nr. 4 “,conform Devizului general actualizat
la data de 15.09.2021
Art. 4 (1) Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul comunei
Ciocani, județul Vaslui precum și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani , județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor publice interesate în
termen legal și va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare, prin grija secretarului general al comunei
Ciocani , județul Vaslui, astfel:
-primarului comunei Ciocani , județul Vaslui;
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui;
-compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani , județul Vaslui.
Art. 5 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competentă , conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
Primar,
CĂLIN GHEORGHE

21.09.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Ciocani

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

Anexa nr. 1 la PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 15.09.2021, conform
proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “ Extindere sistem de alimentare cu apă în
localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui – continuarea lucrărilor prin Dispoziția de
șantier nr. 1 și Dispoziția de șantier nr. 4 “

1. Valoarea totală a investiției propuse (inclusive TVA) 1.610.245,32 lei, din care:
-C+M : 1.191.804,17 lei (cu TVA);
-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică : 89.379,71 (cu TVA);
-Cheltuieli pentru investiția de bază : 1.470..565,24 lei
-Alte cheltuieli : 8.650,37 lei (cu TVA)
2. Sursa de finanțare :
Cheltuielile impuse de implementarea proiectului:
-Veniturile Bugetului local al comunei Ciocani.
-Sume din transferuri din bugetul de stat către bugetul local al comunei Ciocani.

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 35/21.09.2021
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea realizării investiției, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de prevenire a efectelor inundațiilor
în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “

Având în vedere:
-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4610/21.09.2021 întocmit de către primarul comunei
Ciocani ;
- Prevederile art. 41 și art. 44, art. 46 alin 2 lit. c al Legii finanţelor publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
- Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;
- Avizul favorabil ale comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Ciocani, Comisia
juidică , de disciplină, pentru activități economico-financiare ;
În temeiul :
-Prevederilor art. 129 alin 1, alin 2 , lit.b , alin 4 lit. d , art. 139 alin1 , alin 3 lit. a, art. 196 alin 1 lit. a ,
art. 197, art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 (1) Se aprobă realizarea investiției, documentația tehnico-economică și indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de prevenire a efectelor inundațiilor în
localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “ conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a investiției în sumă de 249.959 lei inclusiv TVA.
(2) Se aprobă finanțarea din bugetul local al comunei Ciocani în sumă totală de
249.959 lei inclusiv TVA , pentru implementarea obiectivului de investiții „ Lucrări de prevenire a
efectelor inundațiilor în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “, conform Devizului
general anexat la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește primarul comunei Ciocani, domnul Călin Gheorghe , în calitate de
reprezentant legal să semneze documentele necesare realizării obiectivului de investiții „ Lucrări de
prevenire a efectelor inundațiilor în localitatea Crâng, comuna Ciocani, județul Vaslui “.
Art. 4 (1) Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc primarul comunei
Ciocani, județul Vaslui precum și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani , județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor publice interesate în
termen legal și va fi adusă la cunoștință publică, prin afișare, prin grija secretarului general al comunei
Ciocani , județul Vaslui, astfel:
-primarului comunei Ciocani , județul Vaslui;
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui;
-compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani , județul Vaslui.
Art. 5 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competentă , conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
Primar,
CĂLIN GHEORGHE

21.09.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Ciocani

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 36/21.09.2021
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații a drumului de exploatare
D.E. 2185 aflat în domeniul public al comunei Ciocani

Având în vedere:
-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4608/21.09.2021 întocmit de către primarul comunei
Ciocani ;
- raportul compartimentului de resort înregistrat la Primăria comunei Ciocani cu nr.
4609/21.09.2021;
- avizul favorabil ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ciocani,
Comisia juridică , de disciplină, pentru activități economico-financiare, Comisia pentru agricultură ,
amenajarea teritoriului și urbanism , mediu și turism ;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 286 alin 4 , anexa 4 “Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului
public al comunei , orașului sau al municipiului “, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
,cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ,republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul :
-Prevederilor art. 129 alin 2 , lit.b și lit. c , alin 4 lit. d , art. 139 alin1 , art. 196 alin 1 lit. a , art. 197
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani, județul Vaslui ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 (1) Se aprobă executarea lucrărilor de reparații pe o lungime de 850 metri , a
drumului de exploatare D.E. 2185 , aflat în domeniul public al comunei Ciocani , județul Vaslui,
amplasat după cum urmează : sat Crâng , punct pornire familia – VENESCU , punct oprire familia
CODREANU /puț forat.
(2) Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Ciocani pentru anul 2021 a
fondurilor , necesare pentru achiziționarea bunurilor , serviciilor și lucrărilor necesare pentru realizarea
lucrărilor de reparații a drumului de exploatare D.E. 2185 , aflat în domeniul public al comunei
Ciocani ,județul Vaslui .
(3) Valoarea estimată pentru realizarea lucrărilor de reparații va fi asigurată în limita
sumelor aprobate prin bugetul local al comunei Ciocani , pentru anul 2021, pentru capitolul
84.02.03.01 – drumuri. și poduri , conform Anexei nr. 1 .care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2 (1) Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund primarul comunei Ciocani,
viceprimarul comunei Ciocani precum și compartimentele contabilitate și achiziții publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani , județul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor publice interesate în
termen legal și va fi adusă la cunoștință publică, în termen legal , prin grija secretarului general al
comunei Ciocani , județul Vaslui, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public , cu modificările și completările ulterioare ,astfel:
-primarului comunei Ciocani , județul Vaslui;
-compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciocani , județul Vaslui.
- Instituției Prefectului – Județul Vaslui;
Art. 5 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte , a acestuia , de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competentă , conform prevederilor Legii nr. 544/2004 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
Primar,
CĂLIN GHEORGHE

21.09.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Ciocani

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

Anexa nr. 1 la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea efectuării unor lucrări de reparații a drumului de exploatare
D.E. 2185 aflat în domeniul public al comunei Ciocani
BUNURI , SERVICII ȘI LUCRĂRI – REPARAȚIE D.E. 2185, 850 ml

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

Obiectul achiziției publice
Refuz de ciur

Cod C.P.V.

14212200-2- Agregate
(Rev. 2)
Sort nisip 0-4
14212200- Agregate
(Rev. 2)
Închiriere compactor
45500000-2- Închiriere de
utilaje de echipament de
construcții și de lucrări
publice cu operator (Rev.
2)
Închiriere compactor
45500000-2- Închiriere de
utilaje de echipament de
construcții și de lucrări
publice cu operator (Rev.
2)
Închiriere autogreder
45500000-2- Închiriere de
utilaje de echipament de
construcții și de lucrări
publice cu operator (Rev.
2)
Total cheltuieli estimate efectuare reparații D.E. 2185

Valoarea estimată (lei)
fără T.V.A.
56.960,00
2.565,00
3.080,00

2.200,00

9.240,00

74.045

