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PROIECT DE HOTARARE 
 

privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici  si a devizului general pentru 

obiectivul de investitie ,, Amenajare parc  comuna Mereni, judetul Constanta,,. 

Avand in vedere: 

-Prevederile  Legii nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d),art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. 

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

ulterioare; 

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

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Referatul de aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita,. Primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr.  5284 din 06.09.2022; 

-Rapotul de specialitate  intocmit de catre  doamna Serif Sibel avand functia de secretar 

general al comunei Mereni inregistrat sub nr.  5285  din 06.09.2022; 

-Hotararea Consiliului Local Mereni nr. HOTARAREA  NR. 34 / 27.05.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investitie ,, Amenajare parc comuna 
Mereni, judetul Constanta,,. 
-Devizul general  estimative al obiectivului de investitie ,, Amenajare  parc  in Comuna 
Mereni, judetul Constanta,, intocmit de catre  SC LA VLAD STAFEN SRL; 
 In temeiul prevederilor  art.  139, alin. (1)  si alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 140, alin. 

(1), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni: 

 

PROPUNE: 

Art. 1-  Actualizarea   indicatorilor tehnico – economici  la obiectivul de investitie ,, Amenajare 

parc  comuna Mereni, judetul Constanta,, , dupa  cum urmeaza: 

Valoare totala fara TVA- 334.899,26  lei 

TVA- 63.190,74 lei 

Valoare totala cu TVA- 398.090,00 lei. 

 Din care: 

C+M fara TVA- 165.129,85 lei 

TVA- 31.374,67 lei 

Total C+M  cu TVA- 196.504,52  lei. 

Finantarea investitiei  se va realiza  din bugetul  local al comunei Mereni sau din alte surse  

legal constituite, conform programului  de investitii  aprobat potrivit legii. 

Art. 2- Cu  aducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei  hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Mereni prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 

comunei Mereni, judetul Constanta. 

Art. 3- Secretarul   general al comunei  Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei  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  actualizarea indicatorilor tehnico – economici  si a devizului 

general pentru obiectivul de investitie ,, Amenajare parc  comuna Mereni, judetul 

Constanta,,. 

Prezentul proiect  are ca scop  infiintarea unui parc in localitatea Mereni intrucat in zona nu 

exista  nici un loc  special amenajat  dedicat copiilor si nu numai. 

Proiectul a pornit  la solicitarea  locuitorilor comunei Mereni din dorinta de a  solutiona pe cat 

posibil  problema cu care se confrunta cetatenii  comunei  Mereni din pricina faptului  ca nu sunt locuri 

special  amenajate pentru copii.  

Prin realizarea proiectului  copii  se vor putea juca si recrea intr-un mod civilizat si curat, pot sa 

isi dezvolte cultura generala, sa isi petreaca  timpul liber facand  diferite activitati recreative, cu scop 

educational  ,  distractive unde pot sa isi dezvolte creativitatea, imaginatia si simtul  petercerii timpului 

liber in cadrul spatiilor verzi . 

Obiectivul de investitie este amplasat din punct de vedere  administrativ pe teritoriul comunei 

Mereni, judetul Constanta in satul Mereni,  str. Libertatii, nr. 112  pe o suprafata de aproximativ 1700 

Mp. In acest fel, vom creste  indicii de calitate  ai vietii pentru toti locuitorii , fapt care va influenta  

benefic  dezvoltarea socio – economica a zonei pentru urmatorii ani.  Proiectul va contribui  la 

restabilirea ordinii in amenajarea rurala prin dezvoltarea  spatiilor goale, amenajarea de zone verzi cu 

impact favorabil  asupra mediului inconjurator, asigurarea unor  spatii de joaca pentru copii sau de 

recreere pentru persoanele varstnice si restul populatiei. 

Conform devizului general estimativ Valoarea totala a investitiei cu TVA inclus  este de 

398.090,00   lei din  care  valoarea lucrarilor C+M (constructii + montaj) cu TVA este de 196.504,52  lei. 

Suprafata  parcului care se av amenaja va fi  de aproximativ  1700 mp. 

Avand in vedere cele expuse anterior, inaintam spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

comunei Mereni, proiectul de hotarare   privind actualizarea  indicatorilor tehnico – economici  

pentru obiectivul de investitie ,, Amenajare parc comuna Mereni, judetul Constanta,,. 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  actualizarea indicatorilor tehnico – economici  si a devizului general pentru 

obiectivul de investitie ,, Amenajare parc  comuna Mereni, judetul Constanta,,. 

 

In prezent in satul Mereni  nu exista  nici un loc de joaca si de relaxare pentru copii si 

nu numai. 

Avand in vedere deficitul  de locuri de joaca  in intravilanul  satului  Mereni raportat la 

cei    2227    locuitori din comuna Mereni  , se impun o serie  de masuri cu scopul de a 

imbunatati factorii de mediu  si  calitatea vietii.  In acest spatiu de joaca se va inbina armonios 

relaxarea adultilor cu joaca  copiilor, acestia putand  fi supravegheati permanent.Astfel, se 

vine si in sprijinul parintilor prin petrecerea timpului lor liber in mod relaxant alaturi de cei de 

varsta lor si alaturi de copii lor. 

Prin intermediul acestui proiect, dorim sa acordam o mana de ajutor atat parintilor cat 

si copiilor.Astfel, consideram ca vor fi multumiti toti copii , deoarece vor avea unde  sa se joace 

si desigur, parintii care-si vor vedea micutii  fericiti. 

Necesitatea si oportunitatea realizarii acestei investitii este, cresterea rolului social si 

cultural ce il joaca  centrul  satului in viata si identitatea locuitorilor. 

In conformitate cu prevederile   art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d),art. 

136, alin. (1),  art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun spre dezbatere  s aprobare Consiliului Local al 

comunei Mereni, proiectul de hotarare in forma prezentata. 

 

SECRETAR GENERAL 

SERIF SIBEL 
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