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H O T Ă R Â R E 
           privind  actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție "Construire ansamblu de 

locuințe sociale și modernizare Strada Cocorilor în Municipiul Medgidia, 
Județul Constanța"– etapa PTh și asigurarea surselor de finanțare 

 
 

      Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință extraordinară convocată în 
data de 21 ianuarie 2021, având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 1/15.01.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia  nr. 1413/15 ianuarie 2021; 

- raportul de specialitate comun al funcționarilor publici din compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – direcția economică-
serviciul buget contabilitate, compartiment tehnic-investitii și birou proiecte, 
întocmit sub nr. 997/12.01.2021, ce își asumă răspunderea fundamentării din 
punct de vedere tehnic și al legalității în calitate de specialiști ce au întocmit 
raportul;  

- semnarea contractului de finanțare nr. 4795/27.09.2019 pentru implementarea 
proiectului COD SMIS 125438, intitulat ”Construire ansamblu de locuințe sociale 
și modernizare strada Cocorilor în Municipiul Medgidia, Județul Constanta”; 

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

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Instrucțiunea 82 a  AM POR privind completarea și modificarea Proiectului tehnic; 
- Devizul general al investiției Modernizare Str. Cocorilor întocmit de proiectant la 

data de 08.07.2020;   
- Devizul general al investiției Construire blocuri de locuințe sociale str. Dezrobirii – 

6 imobile cu regim de înălțime P+2 E și lucrări tehnico-edilitare aferente întocmit 
de proiectant în luna octombrie 2020; 

- Devizul general al proiectului întocmit de consultant în luna decembrie 2020; 
- H.C.L. nr. 81/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea investiției Construire blocuri locuințe sociale Dezrobirii 6 imobile cu 
regim de înălțime P+2E și lucrări tehnico-edilitare aferente acestora; 



- H.C.L. nr. 88/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea investiției „Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 și 2, Municipiul 
Medgidia, județul Constanta”; 

- H.C.L. nr. 45/29.05.2019 privind actualizarea devizului general, a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea investiției „Construire de blocuri locuințe 
sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de înălțime P+2E și lucrări tehnico-edilitare 
aferente”; 

- H.C.L. nr. 46/29.05.2019 privind actualizarea devizului general, a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea investiției „Modernizare strada Cocorilor, 
tronsoanele 1 și 2, Municipiul Medgidia, județul Constanta”; 

- H.C.L. nr. 56/29.05.2019 privind aprobarea proiectului „Construire ansamblu de 
locuințe sociale si modernizare strada Cocorilor în Municipiul Medgidia, Județul 
Constanta” și asigurarea surselor de finanțare; 

- Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, 
servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei pentru probleme de 
amenajarea teritoriului si urbanism, lucrări publice, protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice, arhitectură și urbanism(Comisia B); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1410/15.01.2021, al compartimentului 
relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.b) și d), alin.(4) lit. d) și alin. (7) lit. q), 

ale art.136 alin.(1), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 

               Art. 1 – Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Construire ansamblu de locuințe sociale și 
modernizare Strada Cocorilor în Municipiul Medgidia, județul Constanța” – etapa PTh: 
 

 valoarea totală a investiției este de 40.363.151,20 lei cu TVA (33.971.913,72 lei 
fără TVA), din care: 
 valoarea totală eligibilă  23.272.315,49 lei cu TVA (19.556.567,64 lei 

fără TVA) 
         cu  C+M  23.262.315,52 lei cu TVA (19.548.164,30 lei cu TVA) 
 
 valoare neeligibilă  17.090.835,71 lei cu TVA (14.415.346,08 lei fără TVA)  
           cu  C+M  12.851.116,94 lei cu TVA (10.799.257,94 lei fără TVA)  

 
- Buget de stat + FEDR -  98%   - 22.806.869,14 lei 
- cofinanțare UAT – 2 %      - 465.446,35 lei 
       23.272.315,49 lei 
Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA :  17.090.835,71 lei  



 
               Art. 2 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Medgidia 
de 17.556.282,06 lei cu TVA.   
 
               Art. 3 – Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 
133/26.07.2017, H.C.L. nr. 10/08.02.2018, H.C.L. nr. 11/08.02.2018, H.C.L. nr. 
55/26.04.2018, H.C.L. nr. 56/26.04.2018 și H.C.L. nr. 80/27.08.2018. 
 
               Art. 4 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Biroului 
programe europene, Direcției economice, precum și DUI – Compartiment tehnic, cu 
ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit competețelor legale ce le 
revin. 
 
               Art. 5 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 
adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului programe europene, 
Direcției economice, precum și DUI – Compartiment tehnic și Compartimentului 
informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial 
Local. 
 
           Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, --- voturi împotrivă 
şi  --- abţineri din totalul de 17 consilieri prezenţi la ședință(lipsesc domnii consilieri locali Bereș 
Adrian – Petre și Rapciuc Bogdan – Gheorghe) și 19 consilieri în funcție. 
 
           Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția – Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 
1 ex. dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou programe europene, 1 ex. Direcția economică, 1 
ex. DUI – Compartiment tehnic; 1 ex. Compartiment Informatică. 
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 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     

 
         ………………………                                                    
  Marian – Valentin  ANTON 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

  


