
ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA SANANDREI
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Diana-Andreea Muntean

proiect 
".. 

{i.9.?.{... din 23.1 1.2022

HOTARARE
Privind aprobarea Devizului general actualizat. privirrd proiectul ,,Reabilitarea si modernizarea cdrninelor

culturale din localitatile Carani ;i Covaci. couluna Sinandrei. jr-rdefLrl Tir-niq"

('on.siliul Locul ul (lomunei SAnuneh.ei,.iudelul Timi,y,

AvAnd in vedere:
- Ref'eratul de aprobare al Primarului Comunei SAnanclrei nr. !1.?.9P......tr3.11.2022 Privind aprobarea
Deviztrlui general actualizat, privind proiectul ,,Reabilitarea Ei rnodernizarea cdminelor culturale din
localitalile Carani Ei Covaci. comuna Sinandrei. judeful Tirnig",
-Rutrxtrtul de strteciulitule nr. 1_ pantnt uprobureu Deyizului generul ucluuli:u t, privincl

(-uruni si ('ovaci, con'n,nlupruiectul ,, Retrbilitureu ,si ntatlerni:ureu cdminelor cullurule din loculitdlile
Sinundrei, .lude{ul Timi; "

Vdzand a,izul Comi,;iei cle ,ttrteciulitute nr. l,'
[,u6nd in considerare:

- Hotf,rArea Consiliuh"ri Local SAnandrei nr. 45 din 22.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiliei ,,Reabilitarea gi modernizarea cdminelor culturale din localitalile Carani si
Covaci. comuna Sinandrei, judelul TimiE".
- Hotdrdrea Consilir,rlui Local Sdnandrei nr.46 din 22.05.2017 privind implementarea proiectului
,,Reabilitarea si nrodernizarea chminelor culturale din localitdtile Carani si Covaci. colnllna Sinandrei,
judelul Timiq".

- C'ontractr"rl de finan{are nerambursabila nr.C0760CN00031753700240 119.07.2018 - cod
contract PNDR 2014 - 2020 cu modificarile si completdrile ulterioare. in favoarea Agentiei pentru
Finantarea lnvestitiilor Rurale, din fondr"rri nerambursabile pentru implementarea proiectuh-ri: "
Reabilitarea qi modernizarea cdminelor culturale din localitdtile Carani si Covaci. comLrna Sinandrei,
judef Timiq ".

In confbrmitate cu prevederile:
-OUG nr.6412022 privind ajustarea prelurilor Ei a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanlate
din fonduri externe nerambursabile.
- art. 129 alin (2) lit. b) qi ale alin (4) lit. d) din OUG 5712019 privind Codul administrativ:.-In tenteiul prevederilor art. 139 (l)qi ale art. 196 (l) lit. a) din OUG 5712019 privind Codul
administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd Devizul general actualizat privind proiectul ,,Reabilitarea qi modernizarea
clminelor culturale din localitS{ile Carani qi Covaci, comunA Sinandrei, jude{ul Timiq". confbrm
Anexei nr. I care f'ace parte integrant[ din prezenta hotdrAre.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredin{eazd Compartimentul Achizilii
Publice si Contracte.

Art. 3 Prezenta hotdrdre se comunicd:
-lnstituliei Prefbctului-Jud. Timiq;
-Membrilor Consilir.rlui Local Sdnandrei:
-Cet[lenilor prin afisare Ei publicare pe site-r-rl http://www.primaria-sinandrci.ro/.

Iniliator,
PRIMAR

Claudiu-Florin Coman
Prezentct hotdrdre a.fost adoptatd cuvotul "pentru" ct....... consilieri din cei ....... prezenli.
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REFERAT
Privind aprobarea Devizului general actualizat. privind proiectul

,,Reabilitarea gi modernizarea ciminelor culturale din localititile Carani gi Covaci, comuna
Sinandrei, jude!ul Timig"

Avdnd in vedere urmdtoarele:

- Pentrul Lotul II din cadrul proiectului ,,Reabilitarea qi modernizarea clminelor
culturale din localitl{ile Carani qi Covaci, comuna Sinandrei, judeful Timiq" - LOT II:
,,Reabilitarea qi modernizarea ciminului cultural din localitatea Covaci, comuna
Sinandrei, judeful Timiq", a fost lansatd de doua ori in SEAP procedura de achizilie, insd
nu s-a depus nici o oferti, deoarece documenta{ia este subestimatd raportat la creqterea
costurilor de piald la materiale, combustibili ;i energie.

- Hotdrdrea Consiliului Local Sdnandrei nr. 45 din 22.05.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,,Reabilitarea qi modernizarea ciminelor
culturale din localitrfile Carani qi Covaci, comuna Sinandrei, jude{ul Timiq".

- Hotdr6rea Consiliului Local Sdnandrei m.46 din22.05.2017 privind implementarea
proiectului ,rReabilitarea qi modernizarea ciminelor culturale din localiti{ile Carani ;i
Covaci, comuna Sinandrei, judeful TimiE".

- ORDONANTA DE URGENIA nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prelurilor
qi a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanfate din fonduri externe
nerambursabile.

- Contractul de finanlare nerambursabild nr.C0760CN00031753700240 119.07.2018
- cod contract PNDR 2014 - 2020 cu modificdrile si completdrile ulterioare, in favoarea
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din fonduri nerambursabile pentru
implementarea proiectului: " Reabilitarea qi modernizarea clminelor culturale din
localiti{ile Carani qi Covaci, comuna Sinandrei, jude{ Timiq ".

Jindnd cont de cele expuse mai sus, propun aprobarea Devizului general actualizat,
privind proiectul ,,Reabilitarea gi modernizarea ciminelor culturale din localititile Carani
;i Covaci, comuna Sinandrei, judelulTimig".

PRIMAR
Coman Claudiu Florin
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- ORDON,q,NTA DE URGENIA nr. 64 din 9 mai
gi a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
nerambursabile.

Aprobat.
PRIMAR.

Ing. Coman Claudiu Florin

2022 privind ajustarea pre{urilor
finan{ate din fonduri exteme

Raport de specialitate
Privind aprobarea Devizului qeneral actualizat. privind proiectul

,,Reabilitarea gi modernizarea ciminelor culturale din localitilile Carani gi Covaci, comuna
Sinandrei, jude!ul Timig"

Av6nd in vedere urmdtoarele:

- Pentrul Lotul II din cadrul proiectului o,Reabilitarea ;i modernizarea clminelor
culturale din localitlfile Carani qi Covaci, comuna Sinandrei, jude{ul Timiq" - LOT II:
,rReabilitarea qi modernizarea ciminului cultural din localitatea Covacio comuna
Sinandrei, jude{ul Timiqo', a fost lansatd de doua ori in SEAP procedura de achizifie, insd
nu s-a depus nici o ofertS, deoarece documentalia este subestimatd raportat la creqterea
costurilor de piald la materiale, combustibili qi energie.

- Hotdrdrea Consiliului Local Sdnandrei nr. 45 din 22.05.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,,Reabilitarea qi modernizarea ciminelor
culturale din localitr{ile Carani ;i Covaci, comuna Sinandrei, judeful Timiq".

- Hotdr6rea Consiliului Local SAnandrei nr.46 din22.05.2017 privind implementarea
proiectului ,,Reabilitarea qi modernizarea ciminelor culturale din localitltile Carani si
Covaci, comuna Sinandrei, judeful Timiq".

- Contractul de finanlare nerambursabild nr.C0760CN00031753700240 119.07.2018
- cod contract PNDR 2014 - 2020 cu modificdrile si completdrile ulterioare, in favoarea
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din fonduri nerambursabile pentru
implementarea proiectului: " Reabilitarea qi modernizarea clminelor culturale din
localitl{ile Carani qi Covaci, comuna Sinandrei, jude{ Timiq ".

linAnd cont de cele expuse mai sus, propun aprobarea Devizului general actualizat,
privind proiectul ,,Reabilitarea gi modernizarea ciminelor culturale din localitSlile Carani
gi Covaci, comuna Sinandrei, judelul Timi;".

Consilier achizilii,
Veronica Botan


