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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare 
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 

934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova  “   
Având în vedere : 
- HCL nr.29/31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 
faza studiu de  fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumuri sătești - 
Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-
1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova  “ 
- prevederile art.10 alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al  documentației tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice. 
- Prevederile art.44 din Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare  
Analizând : 
- contractul de execuție lucrări nr.5966/13.11.2019 încheiat cu SC SORCHIV GAZ SRL, 
contractul-cadru nr.4737/11.09.2020 și contractele subsecvente nr.4738/11.09.2020, nr.4739 din 
11.09.2020 și nr.6285/16.11.2020 încheiate cu SC Rifania Drumconstruct SRL, 
- Proiectul de hotărâre , inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate nr.1445/22.02.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

        În temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b) și c) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1) și alin.(3), 
lit.e)și g), art.196, alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1 Se aprobă actualizarea  devizului general, aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare 
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 
934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova  “ : 
   Indicatorii economici - Valoarea totală a investiției fără TVA 880.583,81lei, respectiv cu 
TVA: 1.044.627,97lei , din care C+M  818.771,33lei fără TVA, respectiv 974.337,88lei cu TVA, 
cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 60.938,56lei cu TVA, cheltuieli pentru investiția 
de bază 974.337,88lei cu TVA și alte cheltuieli în sumă de 9.351,53lei cu TVA. 
    
Art.2(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 
drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 
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934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova  “, conform  Anexei nr.1 (DEVIZ 
GENERAL  al obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri sătești - Marinescu ( DS1867 ), 
Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița de 
Sus  județul Prahova  “), și indicatorii tehnico-economici pentru fiecare drum în parte, cuprins în 
obiectivul de investiții aprobat, conform  Anexei nr.2 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de 
investiții DS192), Anexei nr.3 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de investiții DS 82)Anexei 
nr.4 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de investiții DS 934) Anexei nr.5 (DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiții DS 1064) Anexei nr.6 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de 
investiții DS 1797) Anexei nr.7 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de investiții DS 1676) 
Anexei nr.8 (DEVIZ GENERAL  al obiectivului de investiții DS 1867) 
(2)  Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Provița de Sus, domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan să semneze documentele aferente obiectivului de investiții  ,,Modernizare drumuri sătești - 
Marinescu ( DS1867 ), Valea Bradului (DS 192-DS 82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-
1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova  “. 
 
Art.4 Secretarul General al comunei Provița de Sus va  comunica prezenta hotărâre către 
Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei Provita de Sus, Compartimentul 
financiar – contabil, și compartimentul achiziții publice  . 
 
 

 
    Președinte de ședință,                                                           Contrasemnez pentru legalitate, 
    Irimioiu Marius-Ion                                                                   Secretar General al UAT 
                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     
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