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Nr.48 din 13.04.2021 
 
 

P R O I E C T  D E   H O T A R A R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

  la obiectivul de investitie ”Studiu de fezabilitate  amenajare curți interioare 
 școli și grădinițe” 

 
Vazand :     
- Referatul de aprobare nr.11658 din 14.04.2021 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 : ”Studiu de fezabilitate  amenajare curți 
interioare școli și grădinițe” 

- Principalii   indicatori   tehnico-economici aferenti investitiei ,, Studiu de fezabilitate  
amenajare curți interioare școli și grădinițe”, intocmiti de SC ARHICREATIVE DESIGN SRL  ;  
 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  pentru obiectivul de investitii ,, Studiu de 
fezabilitate  amenajare curți interioare școli și grădinițe”,  după cum urmează: 

a) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a investiției 
cu TVA = 362.751,36 lei  - Anexa nr. 1 

b) Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița 1 Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 77.640,83 lei – Anexa nr. 2 

c) ”Dotare și smenajare spații verzi – Grădinița 2 Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 139.957,39 lei – Anexa nr. 3 

d) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița sat Nedelea” – valoare totală a investiției cu 
TVA = 119.128,69 lei – Anexa nr. 4 

e) ”Dotare și amenajare spații verzi Școala sat Nedelea” – valoare totală a investiției cu 
TVA = 248.811,19 lei – Anexa nr. 5 

    



f) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița Târgșoru Nou” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 504.332,29 lei – Anexa nr. 6 

g) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița sat Buda” – valoare totală a 
investiției  cu TVA = 247.830,24 lei – Anexa nr. 7 

h) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala sat Stoenești”- valoare totală a investiției cu 
TVA = 344.897,84 lei – Anexa nr. 8 

i) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița Stoenești” – valoare totală a  investiției  cu 
TVA = 171.310,07 lei  - Anexa nr. 9 

 
 Art. 2 Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 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 

 
 
 	



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
NR.11658 /14.04.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , 
  la obiectivul de investitie  

,, Studiu de fezabilitate amenajare curti interioare scoli si gradinite “ 
 

  
  Prin proiectul de hotarare primarul comunei propune spre aprobare Consiliului Local, in 
conformitate cu prevederile HGR nr.907/2016 ,documentatia privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici  la obiectivul de investitii ,, Studiu de fezabilitate amenajare curti interioare 
scoli si gradinite “. 
 Documentatia privind indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei ,, Studiu de 
fezabilitate amenajare curti interioare scoli si gradinite” a mai fost supusa spre aprobare in 
cadrul sedintei Consiliului Local la data de 16.12.2020 si a fost respinsa intrucat s-a solicitat 
prezentarea mai multor variante de amenajare a spatiilor scolare . 
 Avand in vedere solicitarea Consiliului Local Aricestii Rahtivani , s-a cerut proiectantului SC 
ARHICREATIVE DESIGN SRL , revizuirea indicatorilor tehnico-economici si, urmare acestui fapt 
s-au prezentat in data de 29.03.2021 , devizele generale aferente acestei lucrari . 
 In urma analizarii documentatiei necesare , propun spre dezbatere si aprobare varianta 
nr.2, avand urmatoarele valori dupa cum urmeaza : 
  
a) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a investiției 
cu TVA = 362.751,36 lei  ; 
b) Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița 1 Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 77.640,83 lei ; 
c) ”Dotare și smenajare spații verzi – Grădinița 2 Ariceștii Rahtivani” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 139.957,39 lei ; 
d) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița sat Nedelea” – valoare totală a investiției cu 
TVA = 119.128,69 lei ; 
e) ”Dotare și amenajare spații verzi Școala sat Nedelea” – valoare totală a investiției cu TVA = 
248.811,19 lei ; 
f) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița Târgșoru Nou” – valoare totală a 
investiției cu TVA = 504.332,29 lei ; 
g) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița sat Buda” – valoare totală a 
investiției  cu TVA = 247.830,24 lei ; 
h) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala sat Stoenești”- valoare totală a investiției cu TVA 
= 344.897,84 lei ; 
i) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița Stoenești” – valoare totală a  investiției  cu 
TVA = 171.310,07 lei  ; 
       
        Avand in vedere cele de mai sus , consider necesar si oportun proiectul de hotarare pe care il 
supun spre aprobare consiliului local . 
  
 

 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA ARICESTII RAHTIVANI 
SERVICIUL  BUGET FINANTE INVESTITII  
Nr.11661/14.04.2021 

 
 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE  

La proiectul de hotarare initiat de primarul comunei cu privire la  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici   pentru  investitia  

,, Studiu de fezabilitate  amenajare curți interioare 
 școli și grădinițe “ 

  
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 ,, Studiu de fezabilitate  amenajare curți interioare școli și grădinițe “. 

In urma analizei si verificarii devizelor generale aferente investitiei  , se constata ca s-au 
respectat cheltuielile pe categorii de lucrari , pe obiecte , acestea incadrandu-se in limitele 
legale  , detaliate astfel: 

  
a) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala Ariceștii Rahtivani” 

           -  Total general  valoarea cu TVA- 362.751,36 lei  lei     
 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 27.563,11 lei 

     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 313.592,52  lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA- 21.595,72  lei 
 
b) Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița 1 Ariceștii Rahtivani”  
  -  Total general  valoarea cu TVA- 77.640,83  lei     
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 24.397,75 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 49.812,70  lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA- 3.430,38  lei 
 
c) ”Dotare și smenajare spații verzi – Grădinița 2 Ariceștii Rahtivani” –  
  -  Total general  valoarea cu TVA- 139.957,39  lei     
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 25.089,60 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 107.467,01  lei 



    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA- 7.400,77  lei 
 
d) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița sat Nedelea” –  
-  Total general  valoarea cu TVA- 119.128,69  lei     
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 24.858,36 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 88.196,62  lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA- 6073,71  lei 

 
 
e) ”Dotare și amenajare spații verzi Școala sat Nedelea” – valoare totală a investiției 

cu TVA = 248.811,19 lei – 
Total general  valoarea cu TVA- 248.811,19 lei 
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 26.298,12  lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 208.176,85 lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA-14.336,21  lei 
 
f) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița Târgșoru Nou” – 
Total general  valoarea cu TVA- 504.332,29 lei 
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 29.134,97 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 444.581 lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA-30616,31  lei 
 
g) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala și Grădinița sat Buda” – valoare totală 

a investiției  cu TVA = 247.830,24 lei – 
Total general  valoarea cu TVA- 247.830,24 lei 
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 26.287,23 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 207.269,30 lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA-14.273,71 lei 



h) ”Dotare și amenajare spații verzi – Școala sat Stoenești”- valoare totală a 
investiției cu TVA = 344.897,84 lei – 

Total general  valoarea cu TVA- 344.897,84 lei 
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 27.364,90 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 297.074,73 lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA-20.458,21 lei 
 
i) ”Dotare și amenajare spații verzi – Grădinița Stoenești” – valoare totală a  

investiției  cu TVA = 171.310,07 lei   
Total general  valoarea cu TVA- 171.310,07 lei 
 
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
Total general  valoarea cu TVA- 25.437,69 lei 
     
 Capitolul 4    Cheltuieli pentru investitia de baza  
Total general  valoarea cu TVA- 136.474,02 lei 
    
Capitolul 5   Alte cheltuieli  
Total general  valoarea cu TVA-9.398,36 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   . 
 

  
     

 
   Intocmit, 

Serviciul buget finante investitii  
Zegheru Camelia- Maria 


