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                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                                                                                                                     
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 118/29.06.2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

” Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza comunei Cristian, județul 
Brașov” 

 
 

Consiliul local al comunei Cristian întrunit în sedință ordinară în data de 29.06.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) OG nr.25/2001 privind înființarea C.N.I aprobată prin legea nr.117/2002 cu modificările și 
completarile ulterioare; 
f) art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
g) secțiunea a-3-a, art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul  cadru  
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 
i)  art. 87 alin.(5), art.89, art.90, art.91, art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), d) şi e) 
129 alin. (2) lit. b)  ,c) alin. (4) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
j) Referatul de specialitate nr. 10615/28.06.2022 al arhitectului șef al comunei Cristian; 
k)Referatul de aprobare al Primarului comunei Cristian; 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe completare ordinea de zi prin 
care se propune  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 
” Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza comunei Cristian, județul 
Brașov”, înregistrate sub nr. 125/28.06.2022, nr. 145/28.06.2022 și nr. 158/28.06.2022; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
 

 
 



 
 

 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Studiul de Fezabilitate  

(S.F.) ” Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza comunei Cristian, 
județul Brașov”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Finantarea investiției se va asigura prin Compania Nationala de Investiții.   
 Art.3. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 39.987.084,76 lei inclusiv 

TVA, din care se aprobă finanțarea din bugetul local în suma totala de 5.095.847,96 lei inclusiv 
TVA.  

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială Cristian,  se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări 
finanțate de UAT Cristian în valoare de 4.288.934,26 lei fară TVA și 5.095.847,96 lei cu TVA. 

Art.6.  Punerea la dispozitie a amplasamentului viabilizat se va face în baza 
Protocolului dintre Administrația Bazinala de Apa Olt nr.1900/07.02.2022 si UAT Cristian 
nr.264/10.01.2022. 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Birou Buget, Financiar, Contabilitate și  tuturor 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

Art.8.  Se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei, prin afișarea pe 
site-ul instituției. 

 
 
 

Adoptată la Cristian, în data de 29.06.2022 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     
                    Dima EMIL                                                        SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 11 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp Urbanism, 1 ex. 
Birou Buget- contabilitate , 1 ex. CNI;   
AN/AN/7 ex.      
 



 
Anexa  la H.C.L nr. 118/29.06.2022                                         

 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 

” Îndiguirea și decolmatarea cursului pârâului Ghimbășel, pe raza comunei Cristian, județul 
Brașov” 

 
 
 
 

FAZA DE PROIECTARE:  Studiu de Fezabilitate  (S.F.) 
DURATA DE PROIECTARE : 3 luni  
DURATA DE EXECUTIE : 12 luni  
 
 
ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 
 
 
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 

(fara TVA) 
Valoare 

(cu TVA) 
1 TOTAL CAPITOLE 33.650.756,56 39.987.084,76 
2 Din care C+M 27.423.705,54 32.634.209,59 

 
 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 34.891.236,80 lei cu TVA 
TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (budget local) 5.095.847,96 lei TVA 
 
 
 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională 
de Investiții 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




