
HOTARAREA Nr.55/2021
privind aprobarea cererii de finantare, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru

obiectivul de învestiții: “„ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA
MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI JUDEȚUL VASLU”, in vederea finanțării din surse legal

constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”

având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului cu nr.  3606/03.11.2021 la proiectul de hotarare  cu

privire la aprobare a Devizului General Estimativ si Cererea de finantare a investiţiei „INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA MÂNZAȚI,  COMUNA IBANESTI  ,
JUDETUL VASLUI”

- Raportul compartimentului de specialitate 3608/03.11.2021, la proiectul de hotarare  cu
privire la aprobare a Devizului General Estimativ si Cererea de finantare a investiţiei „INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA MÂNZAȚI,  COMUNA IBANESTI  ,
JUDETUL VASLUI” ;

- prevederile O.U.G. nr. 15 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” ;
- prevederile  ORDINULUI privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea  Programului  național  de
investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 95/2021

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ibănești  ;  
-  prevederile  Legii  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), litera b), alin.(4), litera d),  art. 139, alin. (1) și

art.196, alin.(1), lit.a)  din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare.

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:  
 

      Art.1. Se aprobă Devizului General Estimativ si Cererea de finantare , a investiţiei „INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI ,
JUDETUL VASLUI”, conform Deviz general estimativ si Cererea de finantare – Anexa 1, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          
          Art.2. Valoare totală estimativa a investiţiei, este de 4.379.187,65 lei inclusiv TVA 19 %, din 
care :

- Buget stat:  4.187.359,65 lei inclusiv TVA ; 

- Buget local:  191.828,00 lei inclusiv TVA ; 

-

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI



Art.3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local în sumă totală de   191.828,00,   inclusiv TVA
19%, pentru categoriile  de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul (cheltuieli pentru obţinerea
şi amenajarea terenului,  studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii,
active  necorporale,  cheltuieli  conexe  organizării  de  şantier,  comisioane,  cote,  taxe,  costuri  credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar) ; 

Art.4. Se  numeşte  reprezentant  legal  al  proiectului,  domnul  PLETEA BENONE,  primar  al
comunei Ibanesti, judeţul Vaslui.     

Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  Comunei  Ibănești,  în  termenul
prevăzut de lege, primarului Comunei Ibănești şi prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişarea la sediul primăriei.

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _11  voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        04.11.2021

     Giagu Dumitru

      Contrasemneaz  ă:  
                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 

                                                                                                          Pîrlog George


