
A 
UL SALAJ 

SILIUL LOCAL BALAN 

HOTĂRÂREA NR.20 
Din 30 martie 2022 

·nd aprobarea Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor în cadrul 
· ctului „ Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman, localitatea Balan, judeţul 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României.republicată; 
b) art.8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

sbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art.7 alin.(2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind 

ul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare, referitoare la contracte 
convenţii; 

d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
e) art.129 alin. (2) lit. b) din coroborat cu alin.4,lit."d" ;i alin.7,lit."a" din 

U.G.nr.57/2019,privind Codul administrativ; 
f) Legea nr.273/2006 privind finanţele publicelocale, cu modificările şi 

pletările ulterioare; 
În temeiul art.196 alin.(1) lit."a" din O.U .G.nr.57/2019 din Codul 

inistrativ, 
Luând act de: 
a) referatul de necesitate prezentat de către primarul comunei, m 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 1153 din 17.03.2022, prin 
care se susţine necesitatea şi oportunitate proiectului, constituind un 
aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
primarului, înregistrat cu nr. 1154 din 17.03.2022, prin care se motivează, în drept 
în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constitui(ld un aport pentru 
voltarea colectivităţii; /t · 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
lan,nr.1320 din 29.03.2022 . 

HOTĂREŞTE: 
Art.1. - Se aprobă Devizul general totalizator al proiectului „ Reabilitare, 

ernizare şi dotare Dispensar uman, localitatea Balan, judeţul Sălaj conform Anexei nr.1 , la 
zenta , care face parte i ntegrantă din acesta. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
·marul comunei Bălan . 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Ifistituţia Prefectului judeţului Salaj; 
- Primarului comunei Balan; 
- Compartiment Buget, finante 
- Dosar hotarari ; 
- Afisaj public. 
- Dosar sedinta; 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

Vaida Dorin - Nicolae 



Anexa la Hotararea Consiliului local Balan nr ....... 20 din 30.03.2022 

DEVIZ GENERAL 
ACTUALIZAT LA FINALIZAREA LUCRARILOR 

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : 
,,Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman,localitatea Bălan,judeţul Stilaj" 

Valoare ( inclusiv T.V.A.) 

Denumirea capitolelor şi a TOTAL 
din care Defalcarea pe surse 

subcapitolelor Valoare din fonduri de la de cheltuieli (inclusiv T.V.A.) bugetul de stat 

LEl LEl 
2 3=4+5 4 

Capitolul 1 
Cheltuieli entru obţinerea şi amena · a rea terenului 

enajarea terenului. 

enajări pentru protecţia 
ediului şi aducerea la starea 
iţială 

TOTAL CAPITOL 1 

o o 
o o 

3458.44 o 
3,458.44 0.00 

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

heltuieli aferente asigurării cu 
ilităţile necesare funcţionării 0.00 0.00 

biectivului de investiţie 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 

axe pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 

erificarea tehnică a proiectării· 

Documentaţii pentru avize, 
acorduri, autorizaţii (DA TC) 
Organizarea procedurilor de 
achiziţie 

Consultanţă 

Asistenţă tehnică 

TOTAL CAPITOL 3 

Cheltuieli 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 
Utilaje fără montaj şi echipamente 
de transport 
Dotări 

Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 

ucrări de construcţii 
Cheltuieli conexe organizării de şan 

Capitolul 3 
roiectare i asisten ă telinică 

22182.71 o 

2618 o 
25,965.80 17,278.80 

8687 o 
8,687.00 8,687.00 
4,117.40 4,117.40 
2,380.00 2,380.00 

2,094.40 2,094.40 

4165 o 
8211 o 

10101.7 o 
73,244.21 17,278.80 

Capitolul 4 
entru investi ia de bază 

849 109.34 849 109.34 
0.00 0.00 

36,890.24 36,890.24 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

885,999.58 885,999.58 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
10 621.74 10,621.74 

. 0.00 0.00 

o o 

din finanţare de 
de finanţare 

la bugetul local 

LEl 
5 6 

O buget local 
O buget local 

3458.44 buget local 
3,458.44 

0.00 buget de stat 

0.00 

22 I 82. 71 buget local 

2618 buget local 
8,687.00 

8687 buget local 
0.00 bu et de stat 

· 0.00 buget de stat 
0.00 bu et de stat 

0.00 buget de stat 

4165 buget local 
8211 buget local 

10101.7 buget local 

55,965.41 

0.00 bu et de stat 
0.00 buget de stat 

0.00 buget de stat 

0.00 buget de stat 

0.00 bu et de stat 

0.00 buget de stat 

0.00 

0.00 
0.00 bu et de stat 

O buget local 



·sioane, taxe, cote, costul 
lui 
ieli diverse şi neprevăzute 

TOT AL CAPITOL 5 

7979.06 

39,393.42 
57,994.22 

Capitolul 6 

o 7979.06 buget local 
39,393.42 0.00 buget de stat 

50,015.16 7,979.06 

Cheltuieli entru robe tehnolo ice i teste i redare la beneficiar 
irea personalului de 

o 
e o ogice i tes e o 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 

1,020,696.45 

863,189.52 

1,020,696.45 

buget de stat 953,293.54 

67402.91 

o O buget local 

o O buget local 

0.00 0.00 

953,293.54 67,402.91 

859,731.08 3,458.44 

Contrasemneaza 
Secretar General 

Avram Sebastian - Vasile 

V 
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