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           HOTĂRÂRE 

 NR.28 din 24.03.2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentănd noua valoare a investiției 

pentru obiectivul de intervenţii „Modernizarea părţii carosabile şi a sistemului de scurgere a apelor 

pluviale la reţeaua de drumuri de interes local din comuna Ibăneşti, judeţul Mureş”  

 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.03.2017,  

Având în vedere 

- raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil impozite și taxe înregistrat cu 

nr.2781 din 23.03.2017 cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de 

investiţii „Modernizarea părţii carosabile şi a sistemului de scurgere a apelor pluviale la reţeaua de 

drumuri de interes local din comuna Ibăneşti, judeţul Mureş”, cofinanțată în baza Contractului de 

finanțare nr. C0729RM00011572800116/03.11.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil 

în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare rurală. 

- prevederile art.  291 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 

2017. 

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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentănd noua valoare ca urmare a 

aplicării nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată  de 19 % începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizarea părţii carosabile şi a sistemului de scurgere a apelor pluviale la 

reţeaua de drumuri de interes local din comuna Ibăneşti, judeţul Mureş”, la valoarea totală a investiţiei 

de 6.044.204 lei (inclusiv T.V.A.), echivalent 1.336.031 euro, din care C+M 5.647.728 lei echivalent 

1.248.393 euro; din valoarea totală a investiției valoarea eligibilă este de 4.518.169 lei, echivalent 998.711 

euro, iar valoarea neeligibilă este de 1.526.035 lei, echivalent a 337.320 euro, cursul de schimb fiind cel 

raportat de BCE la data de 01.01.2017, respectiv 4,5240 lei/euro. 

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezente se incredinteaza primarul şi 

compartimentul  financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești, 

judeţul Mureş. 

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      

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                  p. Secretar 

                inspector, Man Ancuța-Nicoleta 

http://www.ibanesti.ro/

