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HOTĂRÂREA NR. 51 

din 26 aprilie 2016 
 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin 

compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul 
Mureș” 

 
Consiliul Local al comunei Ibănești, 
 
Văzând expunerea de motive nr.4642 din data de 26.04.2016 a Primarului 

comunei Ibănești,  
Având în vedere Raportul nr.4641 din 26.06.2016, prin care Compartimentul 

juridic propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și 
modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”,  

Ţinând seama de prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) şi ale art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

În temeiul prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 

de investiţii:„Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și 
modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”, la valoarea 
totală a investiţiei de 686.492 lei (inclusiv T.V.A.), echivalent 153.471 euro, din care 
C+M 633.908 lei echivalent 141.715 euro, cursul de schimb fiind cel raportat de BNR 
la data de 15.04.2016, respectiv 4,4731 lei/euro. Valoarea totală eligibilă a fi 
finanțată din PNDL în baza contractului de finanțare nr. 14730 / 08.09.2015 este de 
624.415 lei (inclusiv T.V.A.), echivalent a 139.593 euro, din care valoarea lucrărilor 
executate, solicitate la decontare și nedecontate este de 73.255 lei (inclusiv T.V.A), 
respectiv 16.377 euro. Valoarea totală a lucrărilor rămase de executat este de 
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536.760 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 119.997 euro, iar valoarea cheltuielilor de 
proiectare și inginerie nedecontate este de 14.400 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 
3.219 euro. 
 Art. 2. – Se aprobă demararea procedurii de achiziții în vederea încheierii 
contractului de lucrări privind „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin 
compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul 
Mureș” pentru lucrările rămase de executat, având în vedere expirarea valabilității 
contractului de lucrări încheiat inițial. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Ibăneşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Ibăneşti şi prefectului 
judeţului Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, 
precum şi pe pagina de internet www.ibanesti.ro. 

 
    

           Președinte de ședință,  
                  Dan Ioan           
                            Contrasemnează 
                         Secretar, 
                 Todoran Codruța-Alexandrina  
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