ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 3496/10.02.2021
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital
Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”, în
vederea efectuării recepţiei finale
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referat de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr.
3495/10.02.2021;
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 1560 /09.02.2021;
În baza prevederilor H.G. nr. 1118/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii "Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Vodă f.n.,
municipiul Fălticeni, judeţul Suceava" și ale art. 15 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare
şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și art.
139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă actualizarea Devizului general total al investiţiei în continuare
„Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”
(inclusiv scările exterioare şi statia de preepurare a apelor uzate), în vederea efectuării
recepţiei finale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.3. – Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 3497/10.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al
investiţiei in continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda FN, municipiul
Falticeni, jud. Suceava” , în vederea efectuării recepţiei finale

Spitalul Municipal Fălticeni a transmis spre examinare şi spre aprobare actualizarea
Devizului general-total al investiției in continuare „Spital Municipal Fălticeni str. Cuza
Voda FN, municipiul Falticeni, jud. Suceava” (inclusiv scarile exterioare si statia de
preepurare a apelor uzate), in vederea efectuarii de catre comisia de inventariere
desemnata a receptiei finale.
Actualizarea devizului general al investitiei este necesară din mai multe motive, cum
ar fi:
Finalizarea lucrarilor de constructie a Statiei de preepurare a apelor uzate,
conform contractului de lucrari nr. 17353/2019, precum si a semnarea Procesului -verbal de
receptie partiala (la terminarea lucrarilor contractate) nr. 3/16.10.2020 de catre comisia de
receptie, conform situatiilor de lucrari intocmite pe parcursul realizarii acestora.
Realizarea si finalizarea in anul 2020 a lucrarilor de decapare a pardoselilor
covor-PVC si a celor 13 bucati panouri PVC cu usa, in vederea delimitarii unor spatii in
cladirea noului spital.
De asemenea toate cheltuielile din devizul general, pe capitole, au fost actualizate în
urma finalizarii lucrarilor de constructie a cladirii, inclusiv a scarilor exterioare impuse prin
avizul ISU.
Asadar, actualizarea Devizului general al investitiei in continuare „Spital Municipal
Fălticeni str.Cuza Voda FN, municipiul Falticeni, jud. Suceava”, consta in urmatoarele
modificari fata de ultimul deviz general care a fost aprobat prin HCL nr.166/30.10.2020,
respectiv:
 Diminuarea urmatoarelor capitole:
- 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: valoarea TVA – 24%
cu suma de 2,260 mii lei.
- 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii: valoarea fara TVA cu
suma de 17,489 mii lei si valoarea TVA – 19% cu suma de 3,386 mii lei.
- 3.3 Proiectare si inginerie: valoarea fara TVA cu suma 65,721 mii lei, valoarea TVA
24% cu suma de 0,096 mii lei si valoarea TVA 19% cu suma 13,411 mii lei.
- 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica: valoarea TVA 19% cu suma de
3,23 mii lei.
- 3.5 Consultanta: valoarea fara TVA cu suma de 60,000 mii lei, valoarea TVA 24% cu
suma de 3,600 mii lei si valoarea TVA 19% cu suma de 7,980 mii lei.
- 3.6 Asistenta tehnica: valoarea TVA 19% cu suma de 5,251 mii lei.

-

4.1 Constructii si instalatii: cu suma de 61,529 mii lei valoare fara TVA si respectiv
valoarea TVA 24% cu suma de 0,349 mii lei.
- 4.2 Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retele aferente: cu suma de 1,260 mii lei
valoarea fara TVA si respectiv valoarea TVA 19% cu suma de 0,239 mii lei.
- 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montajul: cu suma de
66,678 mii lei valoare fara TVA si respectiv valoarea TVA 19% cu suma de 12,671
mii lei.
- 5.1.1 Organizare de santier: cu suma de 0,407 mii lei valoarea fara TVA si respectiv
valoarea TVA 24% cu suma de 0,114 mii lei.
- 5.2 Comisoane, taxe, cote legale, costuri de finantare: cu suma de 2,250 mii lei
valoare fara TVA.
 Suplimentarea urmatoarelor capitole:
- 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: cu suma de 11,971
mii lei valoarea fara TVA si valoarea TVA 19% cu suma de 4,36 mii lei.
- 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii: valoarea TVA 24% cu
suma de 0,097 mii lei.
- 3.3 Proiectare si inginerie: valoarea TVA 20% cu suma de 1,000 mii lei.
- 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica: cu suma de 18 mii lei valoare fara
TVA si valoarea TVA 19% cu suma de 3,6 mii lei.
- 4.1 Constructii si instalatii: valoarea TVA 19% cu suma de 40,450 mii lei.
- 4.5 Dotari: cu suma de 128,998 mii lei valoare fara TVA si respectiv valoarea TVA
19% cu suma de 24,50 mii lei.
- 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: cu suma de 79,928 mii lei valoare fara TVA si
respectiv valoarea TVA 19% in suma de 15,018 mii lei.
Pe total obiectiv de investitie actualizarea reprezinta o diminuare cu suma de 36,437
mii lei a valorii fara TVA, respectiv a valorii TVA 24% in suma de 2,723 mii lei si o
suplimentare cu 1,000 mii lei a valorii TVA 20% , respectiv a valorii TVA 19% cu suma de
38,160 mii lei.
Valoarea totala cu TVA, a restului de executat din Devizul general actualizat
ramane aceeasi, in conformitate cu HGR nr. 1118/2010 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Municipal Falticeni, str. Cuza Voda FN,
municipiul Falticeni, judetul Suceava”, respectiv:
 Rest de executat: 71.191,00 mii cu TVA, din care C+M: 59.342,080 mii lei
inclusiv TVA
Avand in vedere cele prezentate mai sus, este necesară inițierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general-total
al investiției in
continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda FN, municipiul Falticeni,
jud.Suceava” (inclusiv scarile exterioare si statia de preepurare a apelor uzate), in vederea
efectuarii receptiei finale.

Administrator Public,
Silviu-Haralambie Rusu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 3495/10.02.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al
investiţiei in continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda FN, municipiul
Falticeni, jud. Suceava” , în vederea efectuării recepţiei finale
Prin adresa nr. 1560/09.02.2021 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat actualizarea
Devizului general-total al investiției in continuare „Spital Municipal Fălticeni str. Cuza Voda
FN, municipiul Falticeni, jud. Suceava” , (inclusiv scarile exterioare si statia de preepurare a
apelor uzate), in vederea efectuarii de catre comisia de inventariere desemnata a receptiei
finale.
Justificarea actualizarii devizului general al investitiei este următoarea:
Finalizarea lucrarilor de constructie a Statiei de preepurare a apelor uzate,
conform contractului de lucrari nr. 17353/2019, precum si încheierea Procesului -verbal de
receptie partiala nr. 3 din data de 16.10.2020, conform situatiilor de lucrari intocmite pe
parcursul realizarii acestora.
Realizarea si finalizarea in anul 2020 a lucrarilor de decapare a pardoselilor
covor-PVC si a celor 13 bucati panouri PVC cu usa, in vederea delimitarii unor spatii in
cladirea noului spital.
Menţionez că pe total obiectiv de investitie, actualizarea reprezinta o diminuare cu
suma de 36,437 mii lei a valorii fara TVA, respectiv a valorii TVA 24% in suma de 2,723 mii
lei si o suplimentare cu 1,000 mii lei a valorii TVA 20%, respectiv a valorii TVA 19% cu suma
de 38,160 mii lei.
Valoarea totala cu TVA, a restului de executat din Devizul General actualizat
ramane aceeasi, in conformitate cu HGR nr. 1118/2010 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Municipal Falticeni, str. Cuza Voda FN,
municipiul Falticeni, judetul Suceava”, respectiv 71.191,00 mii cu TVA, din care C+M:
59.342,080 mii lei, inclusiv TVA.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei
in continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda FN, municipiul Falticeni,
jud. Suceava” , în vederea efectuării recepţiei finale.
PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

