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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

și a finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli  care nu se finanțează de la 

bugetul de stat  prin PNDL pentru obiectivul de investiții 

„Modernizarea unor drumuri și străzi în comuna Ibănești, județul Mureș” 

 

Comuna Ibănești a obținut finanțare prin PNDR 2007-2013 prin măsura 322 pentru 

modernizarea mai multor străzi și drumuri comunale; în prezent, derulează un proiect finanțat 

prin PNDR 2014-2020 pentru modernizarea, în continuarea, a unor străzi și drumuri comunale 

modernizare parțial prin măsura 322 și a altora noi. Având în vedere faptul că în comuna Ibănești 

a fost realizată sau este în curs de execuție și cea mai mare parte a rețelei de apă și canalizare, 

considerăm necesară modernizarea, în continuare, a străzilor și drumurilor comunale deja 

începute a fi modernizate și completarea acestora cu altele noi, astfel încât, comuna Ibănești să își 

atingă obiectivul strategic de îmbunătățire a nivelului de trai al locuitorilor. În acest sens a fost 

întocmită o Notă de fundamentare a investiției „Modernizarea unor drumuri și străzi în comuna 

Ibănești, județul Mureș” și un deviz general estimativ al acesteia conform prevederilor Hotărârii 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Având în vedere faptul că investiția este eligibilă pentru a fi finanțată în baza OUG nr. 

28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și 

completările, propunem aprobării Consiliului Local indicatorii economico-financiari ai investiției 

și finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul 

de stat  prin PNDL, astfel: 

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea unor 

drumuri și străzi în comuna Ibănești, județul Mureș” sunt: valoarea totală a investiţiei este de 

9.912.309 lei (inclusiv T.V.A.), din care C+M 9.104.374 lei; valoarea totală eligibilă a fi 

finanțată din PNDL este de 9.536.184 lei (inclusiv T.V.A.), iar valoarea cheltuielilor care nu se 

finanțează prin PNDL este de 376.124 lei (inclusiv TVA); Principalele capacități tehnice ale 

obiectivului de investiții: lungime drumuri și străzi modernizate: 13.500 m 

 Anexăm devizul general al investiției și extrasul privind principalele capacități tehnice. 
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