ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
Nr.tel.: 0254683791
Nr.fax:0254693799
Cod fiscal 4521397
NR.728 DINO1.11.2018
CATRE,
-INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI HUNEDOARA,

Alăturat vă comunicăm,în temeiul art.48 alin.2 din Legea
nr.2 1 5/200 1 ,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările
ulterioare,în termenul legal,în original,Hotărârile Consiliului local Ribiţa înregistrate sub nr.
48 - 50 ,adoptate de autoritatea deliberativă,în şedinţa de îndată din data de
24.1O.2018,precum şi toate documentele preparatorii ce stau la baza adoptării acestora.
Actele administrative menţionate mai sus au fost înregistrate în Registrul de hotărâri,în
condiţiile legii şi îndeplinesc toate condiţiile legale de fond şi de formă prevăzute de lege.
La şedinţa de îndată din totalul de 9 consilieri locali au fost prezenţi un număr de 9.
Hotărârile au fost adoptate cu respectarea cvorumului prevăzut de lege şi sunt însoţite
la dosarul şedinţei de actele preparatorii.
Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane au fost votate prin vot secret.
Ordinea de zi stabilită prin Dispoziţia primarului nr. 62/17.10.2018 prin care s-a şi
convocat şedinţa de îndată, a fost modificată si a fost aprobată în unanimitate de consilierii
locali prezenţi la şedinţă.
Actele administrative cu caracter normativ au respectat procedura prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparanţa decizională în administraţia publică.
Aşa cum rezultă din procesul-verbal de şedinţă,în timpul dezbaterii şi adoptării
hotărârilor,nu au existat cazuri de stare de incompatibilitate ori conflict de interese.
Menţionez că nu am obiecţii cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate iar
documentele comunicate Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara sunt identice cu cele
arhivate în dosarul de şedinţă.
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al documentelor dosarului şedinţei ordinare din data de 24.10.2018 şi care au fost
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara

1. Adresa de înaintare.
2. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 26.09.201 8 şi care a fost aprobat
cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Ribiţa
din data de 24.10.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 24.10.2018.
4. Hotărarea nr.48/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA .
5. Proiect de hotărâre nr.44/26.09.2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA .
6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre rir.44!2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.44!20 1 8.
8. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.44 /2018.
9. Hotărarea nr.49/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA.

10. Proiect de hotărâre nr.45/26.09.2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN
COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA.

11. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.45/2018.
12. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.45/2018.
13. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.45 /2018.
14. Hotărarea nr.50/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ribiţa,judeţul
Hunedoara.
15. Proiect de hotărâre nr.46/26.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.
16. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.46/2018.
17. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.46/2018.
18. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.46 /2018.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA IUBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta ordinară a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 24.1O.2018,ora 16,00
Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.62/1 7. 1 0.20 1 8 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei
Ribita,judetul Hunedoara.
In sala de sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali din cei 9 consilieri in
functie.Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept dna. secretar-Buftea
Oprean Diana ,nu este prezent dl.primar .Participă domnii delegaţi săteşti - Pop
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se discută probleme ce se referă şi la satele
Uibăreşti şi Dumbrava de Sus.
Doamna secretar le aduce la cunoştinţă dlor.consilieri că în continuare, la
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri
locali care se af1ă în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese raportat la
respectivele proiecte de hotărâre,să se abţină de la vot.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr. 62/17.10.2018 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE şI VIC1NALE ÎN COMUNA
RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
4. Întrebări,interpelări,discuţii.
D1.preşedinte de şedinţă -Neaga Ioan,supune la vot ordinea de zi şi este
aprobată cu votul celor 9 consilieri locali prezenţi.
D1.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
26.09.2018 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.
La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.44/26.09.20 1 8
privind aprobarea dvizu1ui general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice
pentru obiectivul MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA .Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest
proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate. D1.Popovici dl.Rusu întreabă care este

termenul de finalizare iar dl.viceprirnar răspunde că va verifiea în contract şi le va
transmite în urmăroarea şedinţă.Proieetul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe
articole şi în ansamblu şi este adoptată eu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în
funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.48/2018 aprobarea devizului general
recalculat în urma proeedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA .
La al doilea punet al ordinii de zi se eiteşte proiectul de hotărâre
nr.45/26.09.20 1 8 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor
de aehiziţii publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMIJNALE şI
VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA .Se eiteşte expunerea de motive a
dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din eadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9
voturi pentru
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
nr.49/2018 privind aprobarea devizului general reealculat în urma proeedurilor de
achiziţii publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ŞI
VICINALE ÎN COMIJNA RIBIŢA, JIJD. HUNEDOARA.

La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.46/26.09.201 8 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.Se eiteşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru aeest
proieet de hotărare, avizul comisiilor de speeialitate si referatul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se
votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi pentru din eei 9
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.50/2018 privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
D1.Magdalina şi dl.Popovici întreabă de ce au fost probleme cu ridicarea
gunoiului şi de ce nu se ridică în zilele programate.
D1.viceprimar le răspunde că s-au facut sesizări la ADI Gestionarea deseurilor
şi la Consiliul Judeţean Hunedoara şi sperăm că problemele se vor rezolva.Cetăţenii
trebuie să înţeleagă faptul că activitatea de colectare a deşeurilor este la început şi
problemele se vor regla pe parcurs.
D1.Rusu Horia anunţă că doreşte ea administratorul societăţii comerciale din
subordinea Consiliului loeal,să explice eum se fac angajările şi care sunt criteriile
deoarece a constatat că s-a angajat un muncitor iar Consiliul local nu a fost
anunţat.Dna.secretar spune că va transmite către administratorul societăţii.
D1.Rusu explîcă faptul că nu doreşte să creeze probleme,cere doar respeet şi
colaborare.
Dna.Iezan solicită un drept la replică în ziarul local deoarece doreşete să explice
modul în care a votat la o şedinţă anterioară mod care a fost explicat în ziarul
respectiv.

D1.preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant.

Avand in vedere faptul ca flu mai sunt solicitari de inscriere la cuvant din
partea domnilor consilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului loeal
al comunei Ribita - inchisa.

CONTRAS1MNEAZA SECRETAR,
BufteOorean Diana Ioana
Ribita,24. 1 0.20 1 8

rrimaria comuni Kibita
judctul )luncdoara - str. rrirc;pala nr. 2.2
ticfon,/l:ax: 02.51- 68, 79 1 ,/O2.5 68 www.ribita.ro c-mail: primariaribita@ahoo.com

ROMÂN IA

HOTARAREA NR. t/2018
privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.44/26.09.2018,expunerea din motive nr.142/26.09.2018
prezentata de viceprimarul comunei Ribita, insotita de referatul compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului nr.145/17.1O.2018 si avizulfavorabil al Comisiilorde specialitate nr.1,2,3 de pe langa Consiliul
local al comunei Ribita înregistrat cu numărul 148/22.10.2018,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiiior
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 215/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art. 1. . Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul pentru
care se solicita finantare prin PNDL REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA
RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,deviz general care se regăseşte în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărăre.
Art.2. Valoarea totala a proiectului este de 598.264 lei din care de la bugetul de stat 550.919 lei iar de la bugetul
Iocal 47.345 lei,sumele includ TVA.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei
Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ,
Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pI
c1i.
Ribita,24.10.2018

PRE$,FDINT DE Ş
NEAG:I
jţyo

CONTRÂSEEAZĂ SECRETAR,
Buftea Opn Diana Ioana

Preenta hotarare a fost adoptata prin vot deshis cu un numar de
voturi impotriva si un numar de

abtineri.

voturi pentru si un numar de

s.c. DREAM DEVELOPMENT s.r.l. Deva

DEVIZUL GENERAL
privirld cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:
REABILITAREA, MODERNIZAREA Sl DOTARE A DISPENSARULUI UMAN DIN SATUL
RIBITA, COM RIBITA JUD.HUNEDOARA

Amplasament:sat Ribita comuna Ribita judetui Hunedoara

Nr

.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

2

1

TOTAL
Valoare
inclusiv
T.V.A)

Valoare
TOTALA
(fara TVA)

TVA

Lei

Lei

Lei

3

4

5

CAPITOL 1
Cheltuie!i pentru obtinerea si amenajarea terenului
0

0

0

0

0

5540

1053

6593

Otinerea erenLui
1 .2

Arnenaiarea ierenuiui

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului Ia starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia

1 .4

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

5,540

l ,053

6,593

16159

3,070

19229

16,159

3,070

19,229

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiloT necesare obiectivului de investitii
2.1
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Che!tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii

3.1

1,000

190

1,190
1,190

3. . 1

Studii de lerer

1,000

190

3. 1.2

Raport privind impactu/ asupra mediului

0

0

0

3. 1 3

AIte studii specifice

0

0

0

O

O

0

1,000
1,000

190
190

1,190

38,900

7,391

45,968

3.5.1

Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Expertiz2retenica
Certificareo perforrnantei eneretice si
auditul energetic ai cladirilor
Proiectare
Terra de proiecrare

700

133

833

3.2
3.3
3.4
3.5

1,190

3.5.2

Studiu ae prefezab;litate

3. .5. 3

Studiu de fezabiiitare/documentatte ae
avizare a Iucrari/or de interventf si deviz
genera/

3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.6

0

0

O

20, 000

3, 800

23, 800

Documentafii/e tehnice necesare in vederea
obtinerii a vize/or/acoraurf/or/auţonzatjj/or

1,500

285

1, 785

Verificarea tehnica de ca/itate a proiectuiui
tehnic si a detaiiilor de executie
Proiect tehnic si deta/ii de executie

1, 700

0

1, 700

15,000

2,850

17,850

Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta

3.7
3. 7. 1
3.7.2

3.8

Managementul de proiecf pentru obiecfivu/
de investifii
Auditu/ financiar

Asistenta tehnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

0

3,000

3. 8. 1

Asistenta tehnica din partea proiectantuiui

0

0

0

3,8.1 1

peperioadadeexecijfjeaiucrarj/or

O

01

0

3. 8. 1 , 2

pentru participarea proiectanfu/ui la faze/e
inciuse in programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de cate Inspectoraful de
Stt in Constnjcfii
Dirigentie de santier

0

0

0

3,000

0

3,000

44,900

7,961

52,538

276,821
240,101

52,596
45,619

329,418
285,721

36,720

6,977

43,697

7,843

1,490

9,333

60,109

11,421

71,530

39,099

7,429

46,528

11,081

2,105

13,186

0

0

0

394,953

75,041

469,995

3.8.2

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru nvestitia de baza
Constructii si instalatii

4.1
4..1

MODERNIZARECLADIRE

4.1.2

IMPREJMUIRE

4.5

ontaj utilaje, echipamentetehnologice
si urictionale
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj sI
echiQamente de transQort
Dotari

4.6

Active necorporale

4.2
4.3

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
AIte cheltuieli
5.1
5. 1. 1

5.1.2

Organizare de santier

4,345

826

5,171

Lucrari de constnictii si instalafii aferente
organizarii de sanfier
Cheltuieli conexe organizarii santierului

4, 345

826

5,1 71

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2
5.2. 1
5.2.2
5.2.3

5 .2. 4

Cornisioaneie s/ dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare
Cota aferenta /SC pentru contro/ul cal/tatii
/ucrari/or de constructii O, 5 %
Cota afrGnta ISC per,tru contro/ul statului in
arnenajarea teritoriu?ui, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0, 1 %
Cota aferenta Casei Sociaie a
Constructorilor - CSC O, 5 %

0

0

0

6,525

1,240

7,765

0

O

0

1,554

295

1,849

31 1

1,554

5

295

370

1,849

Irimaria comunci Ribita
Jucictul tlunccloara - str. Trincpala nr. 22.
tcicfon,/fax : OZŞI- 68 79 l ,/02Ş1- 68 www.ribita.ro c-mail: primariaribita@jahoo.com

ROMÂN IA

PROIECT DE HOTARARE NR.44/26.09.2018
privind aprobarea devizului general recalculat îri urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea din motive nr.142/26.09.2018 prezentata de viceprimarul comunei
Ribita,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 215/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,

HOTARASTE:

Art. 1. . Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul pentru
care se solicita finantare prin PNDL REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA
RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,deviz general care se regăseşte în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Valoarea totala a proiectului este de 598.264 lei din care de la bugetul de stat 550.919 lei iar de la bugetul
local 47.345 lei,sumele includ TVA.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei
Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ,
Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan local

A

Buftea Opre

SECRETAR

loana

ROMÂN IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR. 142/26.09.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE Şl
DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul tehnic pentru obiectivul
REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD.

întocmit şi pus la dispoziţie de către SC DREAM
DEVELOPMENT SRL şi având în vedre faptul că această
documentaţie este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr. 9072016 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii
,propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma supusă dezbaterii
prin proiectul de hotărâre pus la dispoziţia dlor.consilieri.
HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRJA COMUNEJ RIBIŢA
NR.145/17.1O.2018

REFERAT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.3512018 şi expunerea din motive nr.107/2018 a
viceprimarului comunei Ribita prin care se propune aprobarea Devizului generai actualizat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru
REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE
DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,în conformitate cu prevederile Legii nr
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR
nr.907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrari de interventii.
Studiind devizul general recalculat pentru obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE Şl DOTARE
DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,propun aprobarea proiectului de hotărâre în
forma supusă dezbaterii de către dl.primar.

REFERENT DE SPECJALITATE,
ŢUVICHI ELA SIMINA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat aJ comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/148/22.1o.2018

AVIZ
Pentru proiectui de hotărîre privind aprobarea devizului generai recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind privind aprobarea
devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE,
MODERNIZARE Şl DOTARE DISPENSAR UMAN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA constată
că proiectul este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006 precum şi ale HG nr.907/2016.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma
suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire
comunala protectia mediului,servicii s conert

o
1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN

q
.

3.ONEA IOAN

4
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Comisia de specialitate pentru admini ratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor
1.POPOVICI CONSTANTiN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSU HORIA

r

2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN

rrimaria comunei Ribita
Jucietut Hunecioara - tr. rrincipata nr. 22
telefon,/fax: O251- 685 79 l ,O251- 6 8 5799 www.ribita.ro e-mait:

ROMÂN IA

primariaribita@!ahoo.com

HOTARAREA NR.

/2018
privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE $l VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.45/26.09.2018,expunerea din motive nr.143/26.09.2018
prezentata de viceprimarul comunei Ribita, insotita de referatul compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriuiui nr.146/17.1O.2018 si avizui favorabil ai Comisiilor de specialitate nr.1,2,3 de pe langa Consiliul
locai al comunei Ribita înregistrat cu numărul 149/22.10.2018,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
compietarile uiterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 21 5/2001,
legea administratiei publice locale, repubiicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art. 1. . Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţ ii publice pentru obiectivul pentru
care se solicita finantare prin PNDL MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA ,deviz general care se regăseşte în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totala a proiectului este de 10.990.223 lei din care de la bugetul de statlO.751.187 lei iar de la
bugetul local 239.036 lei,sumele includ TVA.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan locai
Ribita,24.1O.2018

PREŞEDINTF
NE

ŞEDINŢĂ,
AN
:,

/

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Buftea Oprean Diana Ioana
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
voturi impotriva si un numar de
abtineri.

voturi pentru si un numar de

(CL
Proiectant: SC PADPONT DESIGN SRL
Beneficiar: Comuna RIBITA Judeţul HUNEDOARA
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie:
Modernizare drumuri comunale şi vicinale în Comuna Ribiţa, jud. Hunedoara
lei
Valoare inclusiv TVA)

TOTAL
Valoare

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

2

1

Finantat de la
bugetul de stat

Finantat din
buget local

Valoare,
inclusiv TVA
19%

Valoare,
inclusiv TVA
19%

MI1 LEI

MII LEI

MII LEI

3

4

5

TOTAL

Capitolul l
Chcltuieli I)entru obţinerea i anienajarea terenului
0,000
.1 Obţinerea terenului
0,000
1 .2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la
0,000
1.3
starea iniţială

2. 1

6

0,000
0,000

0,000 buget local
0,000 buget local

0,000

0,000 buget local

0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 1
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare
[
0,000
0,000

O,OO()

0,000

0,000

funcţionării obiectivului de investiţie

0,000
TOTAL CAPITOL 2
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare i asistenţă tehnică

Defalcarea
C surse de
finanţare

0,000 buget de stat

3.1 Studii deteren

8,130

0,000

8,130 buget local

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

7,555

0,000

7,555 buget local

126,300
43,000

83,300
0,000

43,000
43,000 buget loca1

3.3.2 Proiect tehnic

45,930

45,930

0,000 buget de stat

3.3.3 Detalii de execuţie

l 0.000

1 0.00()

0,000 buget de stat

3.57()

3.57()

0,000 buget de stat

3.3 Proiectare şi Inginerie
3.3.1 Studiu de fezabilitate(DALI)

3.3.4 Verificarea tehnică a proiectării

Docurnentaţii pentru avize, acorduri, autorizaţii

23,800

23,800

0,000 buget de stat

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
0,000
3.5 Consultanţă
40,000
3.6 Asistenţă tehnică
89206
271,191
TOTAL CAPITOL 3
Capitolui 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

0,000
0,000
0,000
83,300

0,000 buget local
40,000 buget Iocal
89,206 buget Iocal
187,891

10. 1 34,564

10. 134,564

0,000 buget de stat

0,000

0,000

0,000 buget de stat

0,000

0,000

0,000 buget de stat

4.4 Utilaje fră rnontaj şi echipamente de transport

0,000

0,000

0,000 buget de stat

4.5 Dotări

0,000

0,000

0,000 buget de stat

4.6 Active necorporale

0,000

0,000

0,000 buget de stat

10.134,564

0,000

5.1 Organizare de şantier

TOTAL CAPITOL 4
10.134,564
Capitolul i
Alte cheltuieli
9,262

9,262

0,000

5.1 .1 Lucrări de construcţii

9,262

9,262

0,000 buget de stat

0,000
51, 145
51,145
8,524
42,621
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

524,061

524,061

4.1 Construcţii şi Instalaţii
4.2 Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
montaj

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului
5.2.1 Comisioane, taxe si cote lega1e
Comision Inspectia in constructii O.1%
Comision Inspectia in constructii 0.5%
Comision banca finantatoare 0.5%
Comision CsC 0.5%
5.2.2 Costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

0,000
5 1,145
51,145
8,524
42,621
0,000
0,000
0,000

buget IocaI
buget loca1
buget loca1
buget local
buget Iocal
buget local
buget Iocal
buget local

0,000 buget de stat

5-,-468
533,323
TOTAL CAPITOL 5
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnoloice şi teste şi predare la benef.ciar
0,000
0,000
6.1 Pregătirea persona1ului de exploatare
0,000
0,000
şi
teste
6.2 Probe tehnologice
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6

51,145

0,000 buget local
0,000 buget local
0,000

TOTAL GENERAL

10.990,223

10.751,187

239,036

Din care C + M

10.143,826

10.143,826

0,000

lflttl

TOTAL GENERAL, din care:

ŢĂ,

rrimaria comunci Ribita
Jucictul lluncc!oara - 5tr. rrincipaa nr. 22
tcicfon,/ax: 025-4- 68, 79 l ,/025-1- 68 www.ribita.ro c-mai(: primariaribita@ jahoo.com

PROIECT DE HOTARARE NR.45126.09.2018
privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea din motive nr.143/26.09.2018 prezentata de viceprimarul comunei
Ribita,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr. 215/2001,
legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art.1. . Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul pentru
care se solicita finantare prin PNDL MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA ,deviz general care se regăseşte în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totala a proiectului este de 11.040.224 lei din care de la bugetul cie stat 10.751.187 lei iar de la
bugetul local 289.036 lei,sumele includ TVA.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea
nr.55412004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan local

/,

SECRETAR

iana loana

ROMÂN IA
JLJDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR. 143/26.09.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl
VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul tehnic pentru obiectivui
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

întocmit şi pus la dispoziţie de către SC PADPONT SRL şi având în
vedre faptul că această documentaţie este întocmită în conformitate cu
prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr. 907/2016 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari
de interventii ,propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma
supusă dezbaterii prin proiectul de hotărâre pus la dispoziţia
dlor.consilieri.

ROMÂN IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.146/1 7.10.2018

REFERAr

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl VICINALEÎN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.3512018 şi expunerea din motive nr.107/2018 a
viceprimarului comunei Ribita prin care se propune aprobarea Devizului general actualizat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE l VICINALEÎN
COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de
investitii si lucrari de interventii.
Studiind devizul general recalculat pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Şl
VICINALEÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA ,propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma
supusă dezbaterii de către dl.primar.

REFERENT DE SPECIALITATE,
ŢUVICHI LENA.Ş
p

1

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare.buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/149/22.1O.2018

AVIZ
Pentru proiectul de hotă rîre privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Sl

VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand fn discuţie proiectul de hotărare privind privind aprobarea
devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţ ii publice pentru obiectivul MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE Şl VICINALE ÎN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA constată că proiectul
este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006 precum şi ale HG nr.907/2016.

Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma
suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire
comunala protectia mediului,servicii si comert

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

Comisia de specialita - pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor

1.POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,pjoectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSU HORIA

-

2.GOLDA ADRIANA 1OAN
3.JOSAN IOAN

1

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.) / 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8
Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara
Avand in vedere poiectul de hotarare nr. 46 / 26.09.20 1 8,expunerea de motive a domnului viceprimar al
comunei Ribita nr. 142 / 26.09.20 l 8 , ref.compartim. de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate nr.
147 / 17.10.2018 si av.favorabil al comisiei de specialit.nr.1,2,3 din cadrul Cons.local nr.150 / 23.10.2018.
In temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice Iocale , al art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,ale art.1 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrative, actua
HOTARARE
Art.1 Bugetul local al comunei Ribita se stabileste la venituri la suma de 15.253,02 mii lei iar la
cheltuieli la suma de 16.506,12 mii lei.
Art.2 Bugetul local se rectifica atat la venituri cat si Ia cheltuieli cu suma de 72,00 mii lei
Art.31n urma rectificarii, bugetullocal al comunei Ribita se modifica in felul urmator:
VENITURI
Buget initial
Suma cu care
Buget rectificat
se
rectifaca

,

Total din care:

--

11.02 Sume defalcate din tva
1 l .02.02 Sume defalcate din tva pt.finantarea chelt
descentralizate la niv.comunelor

15.181,02

72,00

15.253,02

789,00

72,00

861,00

385,00

72,00

457,00

Buget initial

Suma cu car
se se
rectifica

CHELTUIELI

Total din care:

68.02-Asigurari si asistenta sociala
68.02.05.02 -asist soc in caz de invaliditate
10-cheltuieli de personal
10.01 -cheltuieli salariale in bani
10.01.01- salarii de baza
10.03 contributii
10.03.07- contributia asiguratorie pt.munca
57 -asistenta sociala
57.02.01 ajutoare sociale in numerar

-

Buget rectificat

16.434,12

72,00

16,12

413,72
413,72
242,42
233,56
233,56
8,86
4,84
171,30
171,30

72,00
72,00
54,94
53,67
53,67
1,27
1,27
17,06
17,06

485,72
485,72
297,36
287,23
287,23
10,13
6,11
188,36
188,36

-

,,

,,

j
Art.4 Hotararea Consiliului Local nr. l /2018riind ado area bugetului local
aI comunei Ribita pe anul 201 8 ,se modifica in mod corespunzator.
IRESEDINTE D/SEDINTA,
N EACDN
CONTRASNZAJ SEtRETAR
Buftea Obraii [5iana
Ribita24. 1 0.20 1 8
enta hotarare a fost adoptata prin vot deschis astfel : un numar de
voturi pentru ,un numar de
voturi impotriva.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

PROIECTDE HOTARARENR.46/26.09. 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8
Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara

Avand in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar al comunei Ribita nr. 142 / 26.09.20 1 8.
In temeiul art. 1 9 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice Iocale , aI art.36 alin.2 Iit.b,alin.4 lit.a si art.45
alin. 1 din Legea administratiei publice Iocale nr.2 1 5/200 1 ,ale art. 1 1 alin.4 din Legea nr.544/2004 a contenciosului administrative,
HOTARĂŞTE:
Art.1 Bugetul local al comunei Ribita se stabileste la venituri la suma de 15.253,02 mii lei iar la cheltuieli la suma de
16.506,12 miilei.
Art.2 Bugetul local se rectifica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 72,00 mii lei.
Art.3
In
urma
rectificarii. buetu1 Iocal al comunei Ribita se modifica in felul urmator:
VENITURI
Buget initial
Suma cu care
Buget rectificat
se
rectifica
Total , din care:
11.02 - Sume defalcate din tva
1 1 .02.02 - Sume defalcate din tva pt.finantarea chelt
descentralizate la niv.comunelor

15.181,02

72,00

15.253,02

789,00

72,00

861,00

385,00

72,00

45700

Buget initial
CHELTUIELI

Suma cu car
se se
rectifica

Buget rectificat

16.434,12

72,00

16,12

68.02-Asigurari si asistenta sociala

413,72

72,00

68.02.05.02 -asist soc in caz de invaliditate
1O-cheltuieli de personal
10.01 -cheltuieli salariale in bani
10.01.01- salarii de baza
10.03 - contributii
10.03.07- contributia asiguratorie pt.munca
57 -asistenta sociala
57.02.01 - ajutoare sociale in numerar

413,72
242,42
233,56
233,56
8,86
4,84
171,30
171,30

72,00
54,94
53,67
53,67
1,27
1,27
17,06
17,06

485,72
485,72
297,36
287,23
287,23
10,13
6,1 1
188,36
188,36

Total din care:

Art.4 Hotararea Consiliului Local nr. 1 /20 1 8 privind adoptarea bugetului local al comunei Ribita
pe anul 20 1 8 ,se moclifica in mod corespunzator.

AVIZEAZĂ . RETAR
Bufea Oprean iana oana

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR. 473/142 DIN 26.09.2018

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe anul 2018

În conformitate cu prevederile legale ale Legii nr.27312006-privind fînantele publice locale
primarul unitatii administrativ-teritoriale- ordonator principal de credite, poate cere rectificarea bugetului
local ori de cate ori se impune acest fapt.
Rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe anul 20 1 8 cu suma de de 72,00 mii lei iar la
cheltuieli la suma de 72,00 mii lei se va face astfel
VENITURI

,

Total din care:
1 1.02

- Sume defalcate din tva
- Sume defalcate din tva pt.finantarea chelt

Buget initial

Suma cu care
se
rectifica

Buget rectiticat

15.181,02

72,00

15.253,02

789,00

72,00

861,00

385,00

72,00

457,00

l 1 .02.02

descentralizate la niv.comunelor

Buget initial
CHELTUIELI

Suma cu car
se se
rectitica

Buget rectiticat

16.434,12

72,00

68.02-Asigurari si asistenta sociala

413,72

72,00

485,72

68.02.05.02 -asist soc in caz de invaliditate

413,72

72,00

485,72
297,36
287,23
287,23
10,13
6,1 1

Total din care:

10-cheltuieli de personal

10.01 -cheltuieli salariale in bani
10.01.01- salarii de baza
10.03 - contributii
10.03.07- contributia asiguratorie pt.munca
57 -asistenta sociala
57.02.01 -ajutoare sociale in numerar

242,42

54,94

233,56
233,56
8,86
4,84

53,67
53,67

1,27
1,27

16,12

171,30

17,06

188,36

171,30

17,06

188,36

1

REFERAT
Privind rectificarea in cadrui trimestrului IV al bugetului local al comunei Ribita pe anul 20 1 8

In temeiul art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice Iocale si art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.63 alin.1 Iit.c si alin.4 lit.a,art.68 alinl din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 republicata, supunem spre aprobare rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe
anul 20 1 8 cu suma de 72,00 mii lei, astfel
VENITURI

,

Total din care:

-

11.02 Sume defalcate din tva
11.02.02 Sume defalcate din tva pt.finantarea
chelt descentralizate la niv.comunelor

Buget initial

Suma cu care
se
rectirica

Buget rectificat

15.181,02

72,00

15.253,02

789,00

72,00

861,00

385.00

72.00

457,00

Buget initial
CHELTUIELI

Total din care:
68.02- Asigurari si asistenta sociala
10 cheltuieli de personal
57 asistenta sociala

-

Suma cu car
se se
rectifica

Buget rectificat

16.434,12

72,00

16.506,12

413,72
242,42
171,30

72,00
54,94
17,06

485,72
297,36
188,36

Intocmit
Oprea Liliana Elena - contabil

ROMAN IA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialîtate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/150/22.1O.2018

RAPORT
Pentru proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8

Comisia pentru programe de dezvoltare, buget finante, administarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura gospodarire comunala ,protectia mediului, servicii si
comert, luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Ribita pentru anul 20 1 8 ,initiat de d-1 primar,constata ca proiectul de hotarare
reglementeaza,in spiritul legii, problema rectificarii bugetului local al comunei Ribita,
In temeiul celor spuse mai sus, comisia considera proiectul de hotarare legal si
oportun si pentru aceasta il avizeaza favorabil si propune Consiliului local sa-1 adopte in
forma prezentata de initiatorul sau ,dl.primar.

dom.pb.si privat al
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORN
3.ONEA IOAN

,
i.jJ.

Comisia de specialitate pentru administratie publica Iocaia,j uridica,apararea ordinii
si linistii publice,a drepturilor cetatenil
1 .POPOVICI CONSTANTN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,pro ie sociala,activitati sportive si de
agrement
1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA
3.JOSANIOAN

