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REFERAT
privind aprobarea modificării HCL Raciu nr. 22 din 08.08.2011 privind aprobarea valorii

totale a proiectului „ Îmbunătă irea re elei de drumuri de interes local, re ea deț ț ț
canalizare i sta ie de epurare, construire centru after school în satul Raciu i dotareș ț ș

cămin cultural în satul Raciu, comuna Raciu, jude ul Dâmbovi a”ț ț

Primăria comunei  Raciu implementează proiectul  integrat  „  Îmbunătă irea re elei  deț ț
drumuri de interes local, re ea de canalizare i sta ie de epurare, construire centru afterț ș ț
school  în  satul  Raciu  i  dotare  cămin cultural  în  satul  Raciu,  comuna Raciu,  jude ulș ț
Dâmbovi a”.ț

Pe parcursul derulării contractului de lucrări a apărut necesitatea executării de lucrări
suplimentare  care  au  rezultat  ca  urmare  a  cantită ilor  insuficiente  de  materialeț
prevăzute în listele de cantită i ini iale, a corelării/rezolvării proiectului tehnic cu situa iileț ț ț
concrete din execu ie dar i a diferen elor de cantită i apărute între consumul prevăzutț ș ț ț
în normativ i consumul efectiv din execu ie.ș ț

Cheltuielile neeligibile, in valoare de 287.045 lei, se compun din:

1)  137.840 lei  cheltuieli cu cap. 3 - proiectare si asistenta tehnica efectuate pentru 
pregatirea proiectului pana la incheierea contractului cu Agentia APDRP ( 26.000 lei au 
fost trecu i pentru organizarea achizitiilor publice i nu au fost cheltui i )ț ș ț

2) 112.262 lei cheltuieli cu investitia de baza ( cap. 4.1 ) din care:

- 64.887 lei pentru After School - s-au majorat unele cantitati de lucrari prevazute 
initial in listele de cantitati ( modificarea unor normative de proiectare)

- 47.375 lei pentru Canalizare,  din care :

·9.214 lei datorita modificarii amplasamentului SP1, 
· 34.216 lei   pentru  refacerea asfaltului pe DJ 702,  

Explica ie: datorita  faptului ca intre caminele C15 si C20, drumul judetean DJ 702B a fostț
modernizat  (betonat)  dupa  intocmirea  proiectului  tehnic,  pentru  aducerea  la  cota
drumului modernizat a caminelor de vizitare C15, C16, C17, C18, C19, C20 si  C21 s-a
dispus inaltarea acestora cu inele de aducere la cota din beton cu o adancime de
cca. 0.25 m fiecare.
Pentru realizarea lucrarilor la reteaua de canalizare pe aceasta portiune  s-a impus 
necesitatea  desfacerii / refacerii structurii rutiere din beton, conf. Dispoz. de santier nr . 
8/23.01.2012.

·3.945 lei – dotari la statia de epurare – au fost prinse de la eligibilitatea cererii de 
finantare
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3) 36943  lei – reprezinta taxe ISC si CSC aferente proiectului  -  cheltuieli cu Casa 
Constructorilor ( = 0.5% din C+M) si cote ISC ( 0.8% din (C+M) neeligibil)

- cheltuielile cu cap. 3 au fost efectuate pana la depunerea cererii de finan are in 2009, ț
deci nu afectează acum bugetul local.

În concluzie, fa ă de bugetul ini ial al proiectului, sumele pe care comuna Raciu trebuie ț ț
să le asigure în plus de la bugetul local sunt de 112.262 lei.

Contabil,
Consilier Ghiga Alina  
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