
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42 
DIN 21.04.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  
precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției: 

„MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII,  
COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, 

ca urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări și actualizării documentației de proiectare 

Consiliul Local Unirea, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 21.04.2021; 

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Doamnei Puia Teodora - Primarul Comunei Unirea, responsabilul legal al
proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și aprobarea 
actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, 
COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA” ca urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări nr. 36/ 
27.07.2018 încheiat cu SC DALEX GRUP SRL (devenită SC SPECNE CONSTRUCT SRL) precum și 
actualizării documentației de proiectare pentru restul de executat (inclusiv punerea în aplicare a 
recomandărilor Raportului de Expertiză tehnică elaborată în decembrie 2020 de către expertul tehnic atestat 
MLPAT Grigoraș C. Anca); 
- Referatul compartimentului achiziții publice nr. 1669/08.04.2021 privind necesitatea actualizarii noilor 
indicatori tehnico-economici precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZARE 
STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA” 
- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control si Comisiei pentru sănătate, 
învățământ, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement; 
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc"; 
domeniul de interes: "Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale 
și/sau drumuri publice din interiorul localităților",  instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările 
ulterioare;
- prevederile art. 10 din secțiunea 5-a denumită "Devizul general și devizul pe obiect" aferentă Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- prevederile art. VII - Drepturile și obligațiile părților, alin. (2) lit b)- Obligațiile beneficiarului, din 
contractul de finanțare nr. 1892/ 05.03.2018, Încheiat intre  UAT Comuna Unirea și Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea obiectivului: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL 
UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”; 
- devizul general actualizat al investiției ca urmarerezilierii contractului de execuție lucrări nr.36/ 27.07.2018 
încheiat cu SC DALEX GRUP SRL (devenită SC SPECNE CONSTRUCT SRL) precum și actualizării 
documentației de proiectare pentru restul de executat (inclusiv punerea în aplicare a recomandărilor 
Raportului de Expertiză tehnică elaborată în decembrie 2020 de către expertul tehnic atestat MLPAT 
Grigoraș C. Anca); 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2)  din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum și noul deviz general aferent investiției: 
„MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL 
BRĂILA”, ca urmare arezilierii contractului de execuție lucrări nr. 36/ 27.07.2018 încheiat cu SC DALEX 
GRUP SRL (devenită SC SPECNE CONSTRUCT SRL) precum și actualizării documentației de proiectare 
pentru restul de executat (inclusiv punerea în aplicare a recomandărilor Raportului de Expertiză tehnică 
elaborată în decembrie 2020 de către expertul tehnic atestat MLPAT Grigoraș C. Anca), conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați ai investiției sunt: 
Valoare totală investiție inclusiv TVA = 8.502.089,08 lei inclusiv TVA 
Valoare C+M inclusiv TVA = 7.866.256,16 lei inclusiv TVA.

Art.2 Se aproba actualizarea cofinanțării investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SATUL UNIREA ȘI 
VALEA CÂNEPII, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA”, în sumă de 2.300.683,90lei inclusiv TVA.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Unirea, județul 
Brăila care este împuternicit să semneze toate documentele aferente implementării investiției. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MDLPA precum si celor 
interesați prin grija Secretarului general al Comunei Unirea. 

Art. 5  Prezenta hotărâre ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet www.unirea-
braila.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija Secretarului general al Comunei Unirea. 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL
TOPCIU GORGETA BADIU RODICA - ALINA


