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Nr. 639 din 23.01.2018                      

                                 

 

                                               HOTĂRÂREA NR.____ 
 

pentru 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” 

 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2018, 

Având în vedere: 

- raportul nr. 605 din 23.01.2018, prin care Compartimentul financiar contabil impozite şi taxe propune 

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” 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

- prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările 

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, 

 HOTĂRĂŞTE: 

 

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

„Modernizarea unor drumuri și străzi în comuna Ibănești, județul Mureș”, la valoarea totală a investiţiei 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. 

Art. 2. - Se aprobă finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 

prin PNDL pentru obiectivul de investiţii: „Modernizarea unor drumuri și străzi în comuna Ibănești, județul 

Mureș”, în valoare totală de 376.124 lei (inclusiv TVA). 

 
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA IBĂNEŞTI 

 
PRIMAR 
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Art. 3. - 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   

 

    INIŢIATOR, 

            Primar 

                                             Dan Vasile-Dumitru                 
                                                     Avizat  Secretar, 

                                                   p.Secretar 

                                                                                                                                  Man Ancuța Nicoleta 
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