
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea devizului general actualizat – faza PTh şi majorarea valorii totale neeligibile 

aferente proiectului de investiţii: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Griviţa, 

comuna Griviţa, judeţul Vaslui” 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2019; 

 Având  în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 58/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor aferenţi obiectivului de investiţii: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. 

Belloescu, în satul Grivita, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 59/2017 privind implementarea proiectului: „Înfiinţarea 

centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Grivita, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”; 

- O.U.G. nr. 114/ 2018 prin care s-au majorat costurile cu manopera ca urmare a creşterii 

salariului de bază minim brut pe țară garantat pentru domeniul construcțiilor; 

- contractul de finanţare nr. C1920074C205413900611/18.06.2018 încheiat cu AFIR pentru 

proiectul: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Griviţa, comuna Griviţa, judetul 

Vaslui”; 

- fişa de avizare nr. 17529/18.11.2019 a conformităţii proiectului tehnic cu studiul de fezabilitate 

emisă de CRFIR 1 Nord-Est Iaşi; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă devizul general actualizat – faza PTh întocmit de proiectantul lucrării S.C 

CONTRAST STUDIO S.R.L - Iaşi, care se constituie în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă noua valoare totală a investiţiei rezultată în urma întocmirii proiectului 

tehnic pentru investitia: „Înfiinţarea centrului cultural Stroe S. Belloescu, în satul Griviţa, comuna 

Griviţa, judetul Vaslui” în sumă de 990.898,24 lei, fără TVA. Din valoarea totală de 990.898,24 lei, fără 

TVA, valoarea eligibila este de 419.265,00 lei, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare 

nr. C1920074C205413900611/18.06.2018 încheiat cu AFIR, respectiv valoarea neeligibilă este de 

571.633,24 lei. 

Art. 3. – Se aprobă majorarea valorii totale neeligibile a proiectului la 571.633,24 lei, la care se 

adaugă TVA- ul aferent, datorată O.U.G. nr. 114/ 2018 prin care s-au majorat costurile cu manopera ca 

urmare a creşterii salariului de bază minim brut pe țară garantat pentru domeniul construcţiilor. Întreaga 

valoare neeligibilă a proiectului va fi suportată din bugetul local al comunei Griviţa. 

 Art. 4. - Primarul comunei Griviţa, judeţul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de specialitate, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

            Gabriela-Luminiţa Paiu                                         Bogdan-Constantin Vătafu 

 

Griviţa, 29 noiembrie 2019 

Nr. 56 
                Aprobat cu 8 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 4 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


