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Nr. 14 din 16.02.2021 
 
 

P R O I E C T  D E   H O T A R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de 
investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna 

Ariceștii Rahtivani – județul Prahova” 
 

Vazand :     

- Referatul de aprobare nr. 5848 din 19.01.2021 întocmit de  primarul comunei 

Aricestii Rahtivani, prin care se propune   si se fundamenteaza adoptarea unei hotarari 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie : ”Amenajare 

zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul 

Prahova” 

- Principalii   indicatori   tehnico-economici aferenti investitiei “Amenajare zona 

multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”, 

intocmiti de S.C. EU2020SOLUTIONS S.R.L.;  

 în conformitate cu :  

 - prevederile HG.nr.907/2016 , privind etapele de elaborare si continutul -cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice ; 

 - dispozitiile art.41 si art. 44 alin.(1 )din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 - dispozitiile art.129 alin.(4) lit.d) din O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 În temeiul art.139 alin.(3) lit.a)  si al art 196 , alin.(1) lit a ) din OUG.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

   
 



 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E  : 

 Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici  actualizați la obiectivul de investitie 
“Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – 

județul Prahova”,  conform Anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri autoritatilor , institutiilor si persoanelor 

interesate va fi asigurata de catre secretarul general al comunei . 

 

 
                                      

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 

 
                                                                                    Avizat, 

                                                                                       Secretar General al Comunei 
                                                                                             Violeta- Neluța PETCU 
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Nr.  7617 din 16.02.2021 
 

 
REFERAT  DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați   la obiectivul de investiție ” Amenajare zona multifuncțională punct 

Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova” 
 
 În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016, documentațiile privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiții , este necesar a fi aprobate de către 
Consiliul local. 
 Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați la obiectivul de investiție” Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în 
comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”. Documentația a fost întocmită de S.C. 
EU2020SOLUTIONS S.R.L. 
 În anul 2018, prin Hotararea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 7 au fost 
aprobati indicatorii tehnico-economici pentru proiectul sus-mentionat .  
 În perioada iunie – septembrie 2020, lucrarile obiectivului de investitie au fost 
scoase la licitatie in SICAP cu o valoare totală  estimată de 26.500.000, dar fără o analiză 
amănunțită a costurilor. 
 Comparând devizele de lucrări din anul 2018 cu cele din anul 2021 , s-a constatat 
că în decursul celor 3 ani, s-au modificat valorile cheltuielilor pe capitole, astfel incat 
valorea devizelor generale a crescut în anul 2021. 
 
 Pentru acest obiectiv propus, devizele generale in prezent se prezintă astfel: 

 
a) Valoarea totala a întregii investitii - Amenajare zona multifuncțională punct 

Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova este: 
Valoare totală = 24.826.163,79 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
19.411.277,47 lei cu TVA 

b) Amenajare zona multifuncțională Trestioreanu – Sala de sport: 
Valoare totală = 9.027.944,68 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
7.421.594,38 lei cu TVA ; 

c) Amenajare zona multifuncțională Trestioreanu – Gradinita cu program prelungit, 
3 grupe: 
Valoare totală = 5.459.753,62 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
4.397.455,05 lei cu TVA ; 

d) Amenajare zona multifuncțională Trestioreanu – Cladirea administrativa: 
Valoare totală = 4.310.932,31 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
3.380.507,45 lei cu TVA ; 

    



e) Amenajare zona multifuncțională Trestioreanu – Zona agrement: 
Valoare totală = 4.734.003,35 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
3.177.346,96 lei cu TVA ; 

f) Amenajare zona multifuncțională Trestioreanu – Zona agrement - Skate: 
Valoare totală = 1.293.526,18 lei cu TVA, din care construcții si montaj (C+M) = 
1.034.373,63 lei cu TVA ; 
 
Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ” Proiectare și 
execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”. 

 
 

PRIMAR  
 Gheorghe ORBU  
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Nr. 7621 / 16.02.2021 

 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct 
Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova” 

  
Prin proiectul de hotarare care face obiectul prezentului raport, primarul comunei 

Aricestii Rahtivani propune spre aprobare Consiliului Local, in conformitate cu prevederile 
HGR nr.907/2016 ,documentatia privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la 
obiectivul de investitii ,, Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu in 
comuna Aricestii Rahtivani – judetul Prahova “. 
 Potrivit OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, art. 129, alin 4), lit d), 
Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
 În anul 2018, prin Hotararea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 7 au fost 
aprobati indicatorii tehnico-economici pentru proiectul sus-mentionat .  
 Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 / 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, “c) veniturile brute lunare din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt 
realizate în baza contractului individual de muncă;” 
 Prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 43 / 2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, pentru 
angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, veniturile brute lunare pentru 8 
ore de muncă/zi este de minimum 3.000 lei lunar față de 1900 lei cât a fost în anul 2018. 
Această măsură a dus la creșterea cheltuielilor salariale pentru companiile din domeniul 
constructiilor și serviciilor conexe, ceea ce se reflecta în creșteri ale tarifelor lucrarilor 
executate.  
 De asemenea , în perioada 2018 – 2021 s-a depreciat raportul RON vs EURO, 
respectiv in luna ianuarie 2018 , 1Euro=4,6500 Ron, iar in luna ianuarie 2021, 
1Euro=4,8723 Ron 
 Având în vedere modificările legislative menționate, precum si a deprecierii 
raportului Ron / Euro în perioada 2018-2021, s-a cerut proiectantului actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie. 
 
 
 
 
 



 Față de aspectele precizate rezultate, comparând devizele de lucrări din anul 2018 
cu cele din anul 2021 , s-a constatat că în decursul celor 3 ani, s-au modificat valorile 
cheltuielilor pe capitole, precum si valoarea devizului general al investitiei. 
În urma analizei și verificării devizului general aferent investitiei, se constată că s-au 
respectat cheltuielile pe categorii de lucrari , pe obiecte , acestea încadrându-se în limitele 
legale .  

a) indicatori tehnico-economici   centralizati ai investitiei “Amenajare zona 
multifuncțională punct Trestioreanu in comuna Aricestii Rahtivani – judetul 
Prahova“ cuprinde: 

 
-Total general  valoarea fără TVA – 20.892.274,04 lei  

           - Total general  valoarea cu TVA – 24.826.163,79 lei  
 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 619.709,34 lei 
Total general  valoarea cu TVA -  737.454,11 lei 
 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 1.316.420,87 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 1.566.540,84 lei 

 
Capitolul 3-  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA – 1.977.847,00 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 2.353.637,93 lei 

     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA – 15.563.963,65 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 18.521.116,74  lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA – 1.414.333,18 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 1.647.414,16 lei 
 
Investiția totală cuprinde  un numar de 5 proiecte după cum urmează: 
 
b) indicatori tehnico-economici ,,Amenajare zonă multifuncțională Trestioreanu – 

Sala de sport: “ 
 
-Total general  valoarea fără TVA – 7.597.959,43 lei  

           - Total general  valoarea cu TVA - 9.027.944,68 lei  
 

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 131.077,44 lei 
Total general  valoarea cu TVA -  155.982,15 lei 
 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 654.161,92 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 778.452,68 lei 



 
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA - 701.726,98 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 835.055,11 lei 

     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA - 5.580.284,02 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 6.640.537,98  lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA - 530.709,46  lei 
Total general  valoarea cu TVA - 617.917,21 lei 
 
c) indicatori tehnico-economici ,,Amenajare zonă  multifuncțională Trestioreanu 

– Gradinița cu program prelungit, 3 grupe“ 
 
-Total general  valoarea fără TVA –  4.594.813,39 lei  

           -  Total general  valoarea cu TVA - 5.459.753,62 lei     
 
Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 154.500 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 183.855 lei 
 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 359.300 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 427.567 lei 
 
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA -  363.087,35 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 432.073,95   lei 
     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA - 3.461.346,93 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 4.119.002,85 lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA - 256.579,11 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 297.254,82 lei 
 
d) indicatori tehnico-economici ,,Amenajare zonă multifuncțională Trestioreanu – 

Cladirea administrativa“ 
 
-Total general  valoarea fără TVA –  3.627.848,21 lei  
- Total general  valoarea cu TVA - 4.310.932,31 lei     
 
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 10.504 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 12.499,76 lei 



 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 143.838,95 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 171.168,35 lei 
 
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA - 364.392,70 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 433.627,31 lei 
     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA - 2.842.964,66 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 3.383.127,95 lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA - 266.147,90 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 310.508,94 lei 

 
 e) indicatori tehnico-economici ,, Amenajare zonă multifuncțională Trestioreanu 
– Zona agrement“ 

 
   -Total general  valoarea fără TVA – 3.983.056,63 lei  
           - Total general  valoarea cu TVA - 4.734.003,35 lei     
 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 251.500 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 299.285 lei 
 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 121.040 lei 
Total general  valoarea cu TVA – 144.037,60 lei 
 
Capitolul 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA - 416.115,64 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 495.177,61 lei 
     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA - 2.910.690,93 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 3.463.722,21 lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA - 283.710,06 lei 
Total general  valoarea cu TVA -  331.780,93 lei   

 
f) indicatori tehnico-economici ,,Amenajare zonă multifuncțională Trestioreanu – 
Zona agrement - Skate“ 

 
-Total general  valoarea fără TVA – 1.088.592,80 lei  
- Total general  valoarea cu TVA - 1.293.526,18 lei     



 
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
Total general  valoarea fără TVA – 72.127,90 lei 
Total general  valoarea cu TVA -85.832,20 lei 
 
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total general  valoarea fără TVA – 38.080 lei 
Total general  valoarea cu TVA -  45.315,20 lei 
 
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea fără TVA - 132.524,33 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 157.703,95 lei 
     
 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea fără TVA - 768.677,13 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 914.725,78  lei 
    
Capitolul 5 - Alte cheltuieli  
Total general  valoarea fără TVA - 77.183,44 lei 
Total general  valoarea cu TVA - 89.949,04 lei   

 
 Analizand fondul proiectului de hotarare si documentatia anexata am constatat ca 
s-au respectat prevederile HG 907/2016 . 

Avand in vedere cele prezentate ,Proiectul de Hotarare indeplineste conditiile 
legale si poate fi supus spre dezbatere  Consiliului Local   . 
 

 
     Întocmit, 

        Serviciul buget finanțe investiții  
                           Zegheru Camelia-Maria 

 


