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HOTARAREA Nr. 73/31.03.2022 

Privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualiza�i _i 
a valorii totale a proiectului "Sit arheologic Ovidiu - Conservare, reconstituire par�ialá si punere

în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman" 

cod SMIS 117867 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin�� ordinara in data de 31.03.2022; 

Examinand: 

Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu nr. 

7530/ 30.03.2022; 

Raportul de specialitate nr. 7531/30.03.2022 promovat de compartimentul Achizitii, Investiti 

_i Proiecte cu Finantare Extern� privind necesitatea si oportunitatea investitiei; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 

Avizul favorabil din partea comisiilorde specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu; 

Avand in vedere: 

prevederile Legii nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, cu modific�rile _i complet�rile

ulterioare;

prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor m�suri fiscal-

bugetare pentru ajustarea prefurilor contractelor de achizi�iei public�, aprobata cu modific�ri si 

complet�ri de Legea nr. 281/2021;

prevederile Ordinului MDLPA nr. 2050/30.12.2021 pentru Modificarea si înlocuirea

Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construc�ii pentru contractele

de achizi�ie public�/contractele sectoriale de lucr�ri finan�ate prin Programul Operaional

Regional 2014-2020, in vederea punerii in aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr 15/2024, 

privind reglementarea unor masuri fiscale bugetare Metodologie aprobata prin Ordinul 

Ministrului Dezvolt�rii , 
lucr�rilor publice si administra�iei nr 1336/2021 si pentru modificarea 

Anexei Ghidul Solicitantului Condi�ii Generale pentru accesarea fondurilor in cadrul 

Programului Opera�ional Regionale 2014-2020, aprobata prin Ordinul Ministrului dezvolt�rii 

regionale si administra�iei publice nr. 1021/2015. 

prevederile Metodologiei aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021 privind ajustarea 

prefurilor aferente materialelor de construc�ii pentru contractele de achizi�ie public�/contractele 

sectoriale de lucr�ri finantate prin Regio-Programul Opera�ional Regional 2014-2020; 



prevederile Instructiunii AMPOR nr. 193/23.03.2022 pentru punerea in aplicare a Metodologiei 
privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construc�ii pentru contractele de achizi�ie 
public�/contractele sectoriale de lucr�ri finan�ate prin Programul Opera�ional Regional 2014 
2020, ca urmare a intr�rii în vigoare a Ordonan�ei Guvernului nr 15/2021, privind
reglementarea unor mäsuri fiscal bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

documentatia tehnico-economica _i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ii 
"Sit arheologic Ovidiu - Conservare, reconstituire par�ial� si punere în valoare pentru integrarea 
in circuit turistic a Castrului Roman" cod SMIS 117867; 

prevederile contractului de finantare nr. 2699/17.07.2018, aferent proiectului cu titlul "Sit 
arheologic Ovidiu Conservare, reconstituire par�ial� si punere în valoare pentru integrarea in 
circuit turistic a Castrului Roman'", finantat în cadrul PROGRAMUL OPERATIONAL
REGIONAL 2014-2020, Axa prioritar� 5 - Imbun�t��irea mediului urban _i conservarea,

protectia �i valorificarea durabilä a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 
Impulsionarea dezvolt�rii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului
cultural si a identit��ii culturale,

In conformitate cu prevederile art.129, alin. (1), alin. (4), lit. d) coroborate cu cele ale art. 196

alin (1), lit. a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOT�R ��TE 

Art.1. Se aprobä actualizarea devizului general pentru obiectivul de investi�ii "Sit arheologie 
Ovidiu Conservare, reconstituire par�ial� si punere în valoare pentru integrarea în circuit 

turistic a Castrului Roman" cod SMIS 117867, conform Anexei 1 la prezenta hot�râre.

Art.2. Se aprob� actualizarea valorii proiectului "Sit arheologic Ovidiu - Conservare, reconstituire

par�ial� si punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman", cod SMIS 117867,

în cuantum de 14.231.436,08 lei, inclusiv TVA. 

Art. 3. Se aprob� contribu�ia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritorial� Ora_ul Ovidiu , in 

valoare de 506.054,26 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribu�ia la cheltuieli eligibile de 277.903,94 

lei _i la cheltuieli neeligibile de 228.150,32 lei. 

Art.4. Se aprob� asigurarea temporar� a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite în avans, pân� la 

rambursarea cheltuielilor de c�tre Autoritatea de Management a proiectului. 

Art. 6. Sumele necesare cofinan��rii activit��ilor implementate în continuare de c�tre beneficiar,

precum �i cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din bugetul local.



Prezenta Hot�râre se comunic� Institu�iei Prefectului judetulai Constanta in vederea exercit�rii 
controlului de legalitate, un exemplar la dosarul Cererii de finantare si tuturor celorlalti factori 
nteresati, In termen legal. Se public� pe site-ul propriu _i se afi_eaz� la sediul Prim�riei. 

Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate de voturi "pentru" de catre cei 17 consilieri 
ocali prezenti la sedinta, din totalul de 17 consilieri locali in functle. 
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