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HOTĂRÂRE 

Privind actualizarea bugetului indicativ la contractul de finanțare cu titlu  „Dezvoltarea 

serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu 

program prelungit” 

     Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 

27.07.2022;  

Luând în dezbatere: 

Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului indicativ la 

contractul de finanțare cu titlul  „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud 

prin construirea unei grădinițe cu program prelungit”, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-Raportul de specialitate al Consilierului Primarului ; 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate 

şi familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

Având în vedere : 

➢ Contractul de finanțare cu nr. C0720EN00021570100432/10.11.2016, așa cum a 

fost modificat prin actele adiționale; 

➢ Anexa nr. 1  - lista de dotări; 

➢ Anexa nr. 2  - Devizul general al investiției; 

 

1. Act adițional la contract de finanțare: 

• Act adițional nr. 1 din data 17.05.2017 
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• Act adițional nr. 2 din data 08.06.2017 

• Act adițional nr. 3 din data 18.12.2017 

• Act adițional nr. 4 din data 10.05.2018 

• Act adițional nr. 5 din data 24.09.2019 

• Act adițional nr. 6 din data 19.10.2020 

• Act adițional nr. 7 din data 19.03.2021 

• Act adițional nr. 8 din data 27.09.2021 

• Act adițional nr. 9 din data 04.01.2022 

Luând în considerare faptul că: 

✓ În urma atribuirii contractului de execuție lucrări  si în urma apariției  Ordonanței de urgență  

64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile, valorile capitolului 1, capitolului 2, capitolele 

4.1,4.2,4.3 si capitolul 5.1  se majorează cu rezerva de implementare constituită in procent 

de 23% din restul de executat la data intrării în vigoare a ordonatei; Astfel, restul de executat 

la data intrării in vigoare a ordonanței este de  3.900.047,35 lei fără tva iar valoarea rezervei 

de implementare este 897.010,89 lei fără tva. Astfel valoarea totala a contractului de 

execuție lucrări este de 4.953.606,93 lei fără tva, din care cheltuieli  eligibile sunt in valoare 

de 1.261.451,35 lei fără tva, respectiv cheltuieli neeligibile sunt in valoare de 3.692.155,58 

lei fără tva.  

✓ Valoarea capitolului 4.5 – Dotări din devizul general(Anexa nr. 2) se modifică conform 

Anexei nr. 1 – Lista de dotări. Având în vedere lista de dotări din contractul de finanțare 

care conține următoarele categorii de produse: Mobilier interior, mobilier urban exterior, 

dotări electrocasnice, dotări necesare spațiului destinat bucătărie.  Potrivit perioadei de 

execuție lucrări de șase luni de la emiterea ordinului de începere lucrări, respectiv perioada 

de implementare a contractului de finanțare, se constată ca în anul școlar 2022-2023 nu se 

vor desfășura activități educaționale. Astfel, se propune modificarea listei de dotări prin care 

se achiziționează mobilier interior. Se dorește o reorganizare a listei de dotări, in ceea ce 

privește categoriile de produse respectiv din punct de vedere financiar al acestora. Se are in 

vedere depunerea unui proiect complementar al acestui obiectiv de investiție prin care se 

urmărește dotarea Grădiniței cu program prelungit cu dotările necesare pentru funcționarea 

si desfășurarea activităților educaționale la standarde înalte.   

✓ Valoarea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnică se modifică in urma 

atribuirii contractelor de achiziție respectiv suplimentarea cap. 3.3 proiectare si ingineri  si 

3.6 asistenta tehnica. Necesitatea suplimentarii cap 3.3 este justificat de necesitatea apariției 

unei noi documentații tehnice in vederea obținerii autorizației de construire respectiv 

achiziție de servicii verificate tehnica a acestei documentații. Valoarea de suplimentare la 

capitolul 3.3 este 24.122,95 lei fără tva, cheltuieli neeligibile. La capitolul bugetar 3.6 se 

modifică se suplimentează cu valoarea de 35.500 lei fără tva , cheltuieli neeligibile, fiind 

destinate serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de șantier.   

 

Ţinând  cont de: 

-  Legea 98/2016 – privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 



-  Ordonanța de urgență 64/2022 - privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale 

în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

-  Art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba modificarea listei de dotări din contractul de finanțare așa cum sunt 

prezentate in Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  Aprobă aproba modificarea bugetului indicativ în conformitate cu devizul general 

prezentat la Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  Art.4. Hotărârea se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judetul Alba; 

-Primarului comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

- Consilierului primarului; 

-un  exemplar la dosar. 

 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciugud, 27.07.2022 

Nr.97 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 



nr. crt. Denumire produs UM Cantitate pret unitar

Valoare lei 

fara TVA TVA

Valoare lei 

inclusiv TVA

1 Ansamblu 3 mese gradinita buc 16 731,93 11.710,92 2.225,08 13.936,00

2 Masa gradinita pentru copii buc 25 365,55 9.138,66 1.736,34 10.875,00

3 Scaun metalic gradinita buc 100 123,53 12.352,94 2.347,06 14.700,00

4 Modul (dulap) pentru material didactic buc 4 1.201,68 4.806,72 913,28 5.720,00

5 Modul depozitare buc 4 1.525,21 6.100,84 1.159,16 7.260,00

6 Comoda pentru material didactic buc 4 768,07 3.072,27 583,73 3.656,00

7 Dulap vestiar gradintia buc 25 656,30 16.407,56 3.117,44 19.525,00

8 Ansamblu 2 paturi rabatabile gradinita buc 35 1.228,57 43.000,00 8.170,00 51.170,00

9 Saltea pentru patuturi buc 70 189,08 13.235,29 2.514,71 15.750,00

10 Set lenjerie de pat pentru copii buc 70 100,84 7.058,82 1.341,18 8.400,00

11 Set perna si pilota pentru copii buc 70 60,50 4.235,29 804,71 5.040,00

TOTAL 131.119,33 24.912,67 156.032,00

Obiectiv: DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIO-EDUCATIVE LA NIVELUL COMUNEI CIUGUD PRIN CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIȚE CU 

PROGRAM PRELUNGIT

ANEXA nr. 1 - LISTA DOTARI






















