
 

ROMÂNIA 
COMUNA SĂBĂRENI 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂRENI 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea majorarii valorii neeligibile a contractului de finan郡are 
C1920072E209831902313/06.06.2018  

 
CONSILIUL LOCAL SĂBĂRENI, JUDEŢUL GIURGIU 

         Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului com. Săbăreni înreg. sub 
nr.2733/15.06.2020; 
- Referatul intocmit de secretarul comunei Săbăreni nr.2734/15.06.2020; 
-Avizele comisiilor de specialitate; 
- Contractul de finanțare nr. C 1920072E209831902313 din data de 06.06.2018; 
- Prevederile art.7 alin.(2) din Instrucțiunea Ministerului Finanţelor Publice, 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială, modificată prin Instrucțiunea 
nr.1/2019 a Președintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată; 
- Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a,  art. 139 alin. 1 din Codul 
administrativ 
          În temeiul art. 196, alin. 1 lit. a din același Cod administrativ: 

 
HOTARASTE: 

 
       Art. 1. Se aprobă documentația valorică modificată pentru implementarea 
contractului de finanțare C1920072E209831902313/06.06.2018  aferent 
proiectului „EXTINDERE 訓COALĂ CU CORP SALĂ 
MULTIFUNC軍IONALĂ, COMUNA SĂBĂRENI, JUDE軍UL GIURGIU”, 
conform anexei parte integrantă din prezenta. 
       Art. 2. Se aprobă valoarea de 56430,49 lei cu care trebuie actualizat 
contractul de execuție nr. 4271 din 30.10.2018 diferenta dintre 458.796,25 lei 
(valoarea contractului de lucrări) și 515.226,74 lei (valoarea la care trebuie 
actualizat contractul de lucrări). 
       Ca urmare a acestei majorări, linia 4.1 va avea o valoare de 502.295,57 lei 
defalcată astfel :  

 381.088,87 lei valoare eligibilă 
 121.206,70 lei valoare neeligibilă 



      Art. 3. Se aprobă valoarea de 22226,77 lei cu care trebuie actualizată linia 
4.5 Dotări în vederea achiziționarii dotărilor conform fișelor tehnice actualizate. 
       Ca urmare a acestei majorări, linia 4.5 va avea o valoare de 58.814,35 lei 
defalcată astfel :  

 36.587,58 lei valoare eligibilă 
 22.226,77 lei valoare neeligibilă 

     Art. 4. Se aprobă necesitatea solicitării de aprobare a modificărilor la 
contractul de finanțare cu AFIR nr. C1920072E209831902313/06.06.2018 prin 
includerea de cheltuieli neeligibile suplimentare suportate din bugetul local 
pentru implementarea proiectului „EXTINDERE 訓COALĂ CU CORP SALĂ 
MULTIFUNC軍IONALĂ, COMUNA SĂBĂRENI, JUDE軍UL GIURGIU”. 
     Art. 5. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, potrivit legii. 
    Art. 6. Autoritățile administrației publice locale se oblige să asigure 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
proiectului. 
    Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Săbăreni, județul Giurgiu. 
    Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei 
Săbăreni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Săbăreni și 
prefectului județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a comunei Săbăreni. 
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