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PROIECT DE HOTARARE 

privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit si a indicatorilor tehnico – economici  

revizuiti  aferenti investitiilor propuse  in Comuna Mereni  in cadrul ,, Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta 

in perioada 2014 – 2020 ,, si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de 

cofinantare 

Avand in vedere: 

-Adresa  nr. 6924 / 25.01.2022  a SC RAJA SA inregistrata la Primaria comunei Mereni sub nr. 

478 / 25.01.2022; 

-Prevederile art. 121, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 

-Prevederile  art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana  a autonomiei locale 

adoptata la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificata prin  Legea nr. 199 / 1997; 

-Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil; 

-Prevederile art. 20, alin. (1), lit. f), h), j) , art. 44, alin. (1)  din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare  de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 35 din Legea nr. 241 / 2006  a  serviciului  de alimentare cu apa  si de 

canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificariel si completarile ulterioare; 
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-Prevederile legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 129, alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (4) lit. d) si lit. g), art. 133, alin. (1),  art. 139, 

alin. (3), lit. a) , art. 140  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Prevederile Actului Constitutiv  si ale Statutului  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Canal Constanta; 

-Actul aditional nr. 6 din 17.11.2021 la Contractul de finantare nr. 210 / 31.08.2018 pentru  

Proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020 incheiat intre Ministerul Investitiilor  si proiectelor 

Europene  in calitate de Autoritate de management pentru Programul Operational  

Infrastructura mare si RAJA SA in calitate de beneficiar  al finantarii; 

-Indicatorii tehnico – economici  conform contract de finantare nr. 210 / 31.08.2018; 

-Indicatorii tehnico – economici revizuiti, parte a  Studiului de Fezabilitate  revizuit / actualizat 

, conform act additional nr. 6  / 17.11.2021; 

-Hotararea Consiliului Local al comunei Mereni nr. 58 / 18.12.2015  cu privire la aprobarea  

Studiului de fezabilitate  si a indicatoirlor tehnico – economici aferenti investitiei propuse a fi 

realizate in Comuna Mereni, judetul Constanta; 

 Tinand  cont de semnarea contractului de finantare nr. 210 / 31.08.2018  si a actului 

additional nr. 6 / 17.11.2021  la acest contract, incheiate intre Ministerul Investitiilor  si 

proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational  

Infrastructura  Mare si SC RAJA SA Constanta in calitate de  beneficiar ai finantarii; 

-Referatul de aprobare  nr. 3709  din 22.06.2022 prezentat de catre  domnul  Dumitru Gurita, 

primarul comunei Mereni, prin care solicita  aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a 

indicatorilor tehnico – economici revizuiti  aferenti  investitiilor propuse  in comuna Mereni, 

in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata  in aria de 

operare a SC RAJA SA Constanta,, in perioada 2014-2020,, si includerea  in bugetul de venituri  

si cheltuieli a cotei de cofinantare; 

-Referatul de specialitate nr. 3710  din  22.06.2022  intocmit de catre doamna Serif Sibel, 

secretar general al comunei Mereni prin care propune aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico – economici revizuiti  aferenti  investitiilor propuse  in comuna Mereni, 

in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata  in aria de 

operare   SC RAJA SA Constanta,, in perioada 2014-2020 ,, si includerea in bugetul de venituri 

si cheltuieli a  cotei de cofinantare; 



 In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 196, alin. 

(1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta: 

 

PROPUNE: 

Art. 1- Aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit al ,, Proiectului regional de  dezvoltare a 

infrastructurii  de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-

2020,,  cu indicatorii  tehnico – economici  revizuiti in valoare de  3.150,41171 mii lei fara TVA, 

respectiv 659,34403 mii euro fara TVA  la care se adauga TVA in valoare de 590,144 mii  lei 

rezultand o valoare totala de  3.740,556 mii lei inclusiv TVA  respectiv 782,854 mii euro inclusiv 

TVA cuprinsi in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2- Alocarea din bugetul local al comunei Mereni a contravalorii in lei a sumei de 59.227,74 

lei  fara TVA (2%  din valoarea indicatoirlor tehnico – econimici), reprezentand  contributia 

UAT Mereni la  cofinantarea ,, Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata in aria de operare  a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020,,. 

Art. 3- Consiliul Local al comunei Mereni se angajeaza  ca dupa rectificarea de budget si 

includerea  in bugetele propria a sumelor aferente  asigurarii cofinantarii, sa plateasca catre 

SC RAJA SA cota de finantare in suma de 59.227,74  lei , fara TVA. 

Art. 4- Celelalte prevederi  ale HCL Mereni nr. 58 / 18.12.2015   raman valabile si in vigoare. 

Art. 5- Primarul comunei Mereni  prin compartimentele de specialitate va duce la indeplinire  

prevederile prezentei hotarari. 

Art. 6 - Secretarul  general al comunei Mereni va comunica  prezenta hotarare operatorului SC 

RAJA SA  si Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta in vederea aducerii 

la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 

 INITIATOR                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

              PRIMAR                                                                            SECRETAR GENERAL 

    DUMITRU GURITA                                                                       SERIF SIBEL 
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Referat de aprobare 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit si a indicatorilor 

tehnico – economici  revizuiti  aferenti investitiilor propuse  in Comuna Mereni  in cadrul ,, 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata in aria de operare a 

S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020 ,, si includerea in bugetul de venituri si 

cheltuieli a cotei de cofinantare 

 

Potrivit prevederilor  art. 129, alin. (2), lit. b) , alin. (4), lit. d)  din OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local exercita atributii privind 

dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului si aproba, la 

propunerea primarului documentatiile tehnico – economice  pentru  lucrarile de investitii de interes 

local, in conditiile legii. 

Prin adresa nr.  6924 / 25.01.2022  a SC RAJA SA inregistrata la Primaria Mereni sub nr. 478 / 

25.01.2022  ni se solicita aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit si a  Indicatorilor Tehnico – 

Economici revizuiti precum si alocarea din bugetul  local a cofinantarii proiectului, in valoare de 2% din 

valoarea investitiei / UAT , respective  contravaloarea in lei  a sumei de 59.227,74 lei fara TVA aferenta  

cotei de 2% pentru ,, Proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata in aria de 

operare a SC RAJA SA Constanta ,, in perioada 2014-2020. 

Valoarea investitiilor propuse prin Stdiul de Fezabilitate revizuiti  pentru UAT Mereni  in cadrul 

proiectului este structurata astfel: valoarea totala a proiectului este 3.740,556 mii lei , respectiv 

782,854 mii euro cu TVA inclus, cuprinsi in anexa care face  parte integranta  din proiectul de hotarare. 

Indicatorii tehnico – economici  au fost repartizati conform Legii nr. 51 / 2006 privind serviciile  

comunitare de utilitati publice. 

Cofinantarea  echivalenta de 2% din valoarea  indicatorilor tehnico – economici  este stabilita 

in baza Analizei Cost -Beneficiu si reprezinta  pragul minim ce poate fi cofinantat din bugetul local. 

Aceasta valoare poate suferi modificari  ca urmare a: 
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-Necesitatii de reactualizare  a Studiului de fezabilitate si a Analizei Cost – Beneficiu  generate 

de eventualele  observatii suplimentare emise de JASPERS; 

-Stabilirii cursului de schimb de referinta  al proiectului – la data semnarii contractului de 

finantare; 

In vederea inaintarii  Aplicatiei de Finantare revizuite catre Ministerul Investitiilor si proiectelor 

Europene, SC RAJA SA ne solicita sa transmitem hotararea consiliului local de aprobarea a Studiului de 

Fezabilitate, revizuit si a indicatorilor Tehnico – Economici revizuiti  precum si alocarea  din bugetul 

local a cofinantarii proiectului , in valoare de 2% din valoarea investitiei / UAT, respective  

contravaloarea in lei a sumei de 59.227,74 lei fara TVA. 

Fata de cele aratate, supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. 

 

 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit si a indicatorilor 

tehnico – economici  revizuiti  aferenti investitiilor propuse  in Comuna Mereni  in cadrul ,, 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si apa uzata in aria de operare a 

S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020 ,, si includerea in bugetul de venituri si 

cheltuieli a cotei de cofinantare 

 

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local exercita 

atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului , si aproba , la propunerea primarului documentatiile tehnico – economice pentru 

lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii. 

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, documentatiile tehnico – economice  ale 

obiectivelor de  investitii, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele 

locale, se aproba de consiliile locale. 

Va aduc la cunostinta ca pentru lucrarea publica finantarea sea sigura din bugetul local 

si din bugetul statului prin aplicarea la ,, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata  in aria de operare A sc raja sa. 

Prin adresa nr. 6924 / 25.01.2022 a SC RAJA SA inregistrata la Primaria Mereni sub nr.  

478 / 25.01.2022  ni se solicita aprobarea Studiului de Fezabilitate  revizuit si a  Indicatorilor 

Tehnico – Economici revizuiti precum si alocarea din bugetul  local a cofinantarii proiectului, in 

valoare de 2% din valoarea investitiei / UAT , respective  contravaloarea in lei  a sumei de 59.227,74 

lei fara TVA aferenta  cotei de 2% pentru ,, Proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii  de apa si 

apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta ,, in perioada 2014-2020. 

Valoarea investitiilor propuse prin Stdiul de Fezabilitate revizuiti  pentru UAT Mereni  in 

cadrul proiectului este structurata astfel: valoarea totala a proiectului este 3.740,556 mii lei , 

respectiv 782,854 mii euro cu TVA inclus, cuprinsi in anexa care face  parte integranta  din proiectul 

de hotarare. 
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Indicatorii tehnico – economici  au fost repartizati conform Legii nr. 51 / 2006 privind 

serviciile  comunitare de utilitati publice. 

Cofinantarea  echivalenta de 2% din valoarea  indicatorilor tehnico – economici  este stabilita 

in baza Analizei Cost -Beneficiu si reprezinta  pragul minim ce poate fi cofinantat din bugetul local. 

Aceasta valoare poate suferi modificari  ca urmare a: 

-Necesitatii de reactualizare  a Studiului de fezabilitate si a Analizei Cost – Beneficiu  generate 

de eventualele  observatii suplimentare emise de JASPERS; 

-Stabilirii cursului de schimb de referinta  al proiectului – la data semnarii contractului de 

finantare; 

Potrivit art. 7, alin. 96) din HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare  si continutul cadru  

al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care, dupa aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici apar schimbari care determina modificarea in plus a valorilor 

maximale si / sau  modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatoirlor tehnico – economici 

aprobati  ori depasirea intervalelor  prevazute la alin. (5) , sunt necesare refacerea corespunzatoare a 

documentatiei tehnico – economice aprobate si reluarea  procedurii de aprobare a noilor indicatori, 

cu exceptia situatiilor de  actualizare a acestora prevazute in legea nr. 500 / 2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Va propun sa aprobati  indicatorii tehnico – economici, actualizati pentru obiectivul de  

In vederea inaintarii Aplicatiei de Finantare  revizuite catre Ministerul Investitiilor si 

proiectelor Europene , SC RAJA SA  ne solicita sa transmitem hotararea consiliului local  de 

aprobare a Studiului de Fezabilitate revizuit  si a Indicatorilor Tehnico – Economici revizuiti 

precum si alocarea  din bugetul local  a cofinantarii proiectului, in valoare de 2%  din valoarea 

investitiei / UAT, respective contravaloarea in lei  a sumei de 59.227,74 lei fara TVA. 

Mentionam faptul ca UAT Mereni  are calitatea  de beneficiar al proiectului  si obligatia 

de a contribui  la finantarea proiectului cu o cota de 2% , conform  celor mentionate mai sus. 

In aceste conditii , consideram ca se poate supune spre analiza si aprobarea a 

consiliului local proiectul de hotarare in forma prezentata de initiatorul lui. 

 

Secretar general 

Serif Sibel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


