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NR.  3904 / 19.05.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
A proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului 
general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei 
Jijila, pentru obiectivul de investiții:  ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 

în urma finalizării procedurii de achiziție publică 
 

Având în vedere: 
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- Prevederile Ordinului nr. 2878/2019 din 14 octombrie 2019 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administrației publice, nr. 1.851/2013; 

- Prevederile Contractului de finanțare nr. 6504/14.12.2018 (M.D.R.A.P.) și nr. 
4443/20.12.2018 (COMUNA JIJILA) 

- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 
cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

 Și ținând cont de faptul că s-a finalizat procedura de licitație și s-a semnat contractul de 
proiectare și execuție lucrări nr. 15/14.04.2020 pentru realizarea investiției ”Modernizare 
drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”. Este necesară actualizarea valorilor investiției 
din care reies atât sumele ce vor fi primite de la bugetul de stat, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, cât și valoarea cofinanțării susținută din bugetul local.  
 Astfel:   
Valoarea totală a investiției actualizată:   6.861.822,18 lei cu TVA 
Valoarea de la bugetul de stat:    6.400.000,00 lei cu TVA 
Valoarea cofinanțării din bugetul local:      461.822,18 lei cu TVA 

 Față de considerentele menționate mai sus:  

SUPUN SPRE APROBARE: 

 La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a 
devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al 
comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții:  ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul 
Tulcea” în urma finalizării procedurii de achiziție publică 

Primar, 

Costică Deacu 


