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 HOTĂRÂREA nr. 31 / 18.10.2021 
privind aprobarea Devizului general după actualizarea prețurilor materialelor  

precum și a Devizului rest de executat,în baza prevederilor O.G nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții:  

 ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 

 
 

 
Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință extraordinară de îndată,din data de 

18.10.2021,legal constituită; 
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 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; 

- Prevederile Ordonanței nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
- În baza adresei nr.225/06.09.2021 a SC AMERO IMPEX COM SRL prin care solicită încheierea 

unui act adițional la contractual nr.15/14.04.2020,având ca obiect Proiectare și execuție 
”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila”,în baza prevederilor Ordonanței nr.15/3.08.2021. 
Luând act de: 
a). Referatul de aprobare întocmit de domnul Costică Deacu, primarul comunei Jijila, județul Tulcea, 
înregistrat sub nr. 9496/18.10.2021;                   
b). Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9497/18.10.2021; 
c). Avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local. 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d), art. 139 și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art. 1 Se aprobă Devizul general după actualizarea prețurilor materialelor pentru obiectivul de 

investiție: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”,  conform Anexei nr. 1,așa cum a 



fost calculat de SC AMERO IMPEX SRL însușit și aprobat de primarul comunei Jijila,in calitate de 
ordonator principal de credite, 
  Total general investiție: 7,105,783.98 lei cu TVA; 

Art. 2 Se aprobă Devizul rest de executat, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri 

locale în comuna Jijila, județul Tulcea”,  conform Anexei nr. 2, așa cum a fost calculat de SC AMERO 
IMPEX SRL însușit și aprobat de primarul comunei Jijila,in calitate de ordonator principal de credite. 

Rest de executat din care: 2,334,923.94 lei cu TVA 
Buget de stat 1,888,559.96 lei cu TVA 
Suma suplimentara- Buget de stat 241,746.31 lei cu TVA 
Buget local 204,617.67 lei cu TVA 
Art.  3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4 Responsabilitatea pentru corectidudinea și legalitatea sumelor înscrise la articolul 1,articolul 2 
și articolul 3 ,din prezenta hotărâre revine în exclusivitate proiectantului-executant și ordonatorului 
principal de credite. 
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Jijila și compartimentul Financiar – contabil,compartimentului achiziții publice  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, Primarului comunei 
Jijila, compartimentelor: contabilitate, achiziții publice și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii, 
prin afișare în Monitorul Oficial Local. 
 

Adoptată astăzi, 18.10. 2021 cu un număr de 12 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri aleși; 
 
                  Președinte de ședință,                Contrasemnează, 
              Consilier,                       Secretar general al comunei Jijila, 
        Mariana Burduf                  Dumitru Acriș 
 

 

 

 

 

 


