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HOTĂRÂRE 

NR. 69 din 25 septembrie2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 

de intervenții„Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, 

comuna Ibănești, județul Mureș” 

 

Consiliul Local al Comunei Ibănești, judeţul Mureș, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 25.09.2017, 

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentul financiar contabil 

impozite şi taxe înregistrat cu nr.8509 din 19.09.2017 cu privire la aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”, 

cofinanțat în baza Contractului de finanțare nr. C0760CM00011772800115/19.09.2017 

pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național 

pentru Dezvoltare Rurală  

Ținând seama de termenele impuse de contractul de finanțare în privința 

finalizării tuturor achizițiilor din proiect în maximum 9 luni de la data semnării 

contractului de finanțare, perioadă de timp în care va trebui realizat proiectul tehnic al 

investiției, desfășurarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrări 

și achiziția de servicii de dirigenție de șantier, toate acestea necesitând perioade mai 

lungi de execuție, fapt ce a determinat urgența adoptării prezentei hotărâri  

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și ale art.126 din 

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

În baza art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

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, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

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

investiţii: „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna 

Ibănești, județul Mureș”, la valoarea totală a investiţiei de 2.279.576,58 lei (inclusiv 

T.V.A.), respectiv 502.220 euro (inlusiv T.V.A.); din valoarea totală a investiției 

valoarea eligibilă este de 1.796.064,14 lei, respectiv 395.696 euro, iar valoarea 
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neeligibilă este de 483.512,44 lei, respectiv 106.524 euro. Cursul de schimb utilizat este 

cursul Băncii Centrale Europene de 4,5390 lei/euro de la data de 01.01.2017. 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente se încredințează 

primarul și compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ibănești, județul Mureș. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Ibănești, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Ibănești și Prefectului 

judeţului Mureş şi se aduce la cunoştiinţa publică prin afișarea la sediul primăriei, 

precum și pe pagina de internet www.ibanesti.ro. 

 

 

             Preşedinte de şedinţă 

                                        Gliga Vasile-Dumitru                            Contrasemnează 

                                                                                  Secretar 

                                                                                        Todoran Codruţa-Alexandrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptata cu _____ voturi “pentru”, ______ “impotriva”, ______”abtineri” 
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