
                                                        

HOTARAREA Nr. 8/2020
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați după achizitie

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea de la Bugetul Local a cheltuielilor
neeligibile prin PNDL pentru investiția

“GRĂDINIȚĂ PROGRAM NORMAL – 3 GRUPE, SAT MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, 
finanțabil de MDRAPFE prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului

nr. 28/2013

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a. Ordonanței  de  Urgență  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  Național  de  Dezvoltare  Locală:  Ordinul

ministrului  dezvoltării  regionale  și  administrației  publice  nr.  1851/2013  pentru  aprobarea  Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru

aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

b. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

c. art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin

Legea nr. 199/1997;

d. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

e. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

f. În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit.”d”, ale art.139, alin.(1) și alin.(3), lit.”e” și ale art.196, alin.(1),

lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,; 

g. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile

 art.  43  alin.  (4)  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute

de lege: avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei  IBĂNEȘTI, avizul de legalitate al Instituției

Prefectului – județul VASLUI;  

luând act de:
a) expunerea de motive prezentată de către primarul Comunei  IBĂNEȘTI, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu

nr.  99 /10.01.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru

dezvoltarea colectivității;

b) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei  IBĂNEȘTI.

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTI



constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului  de investiții   “GRĂDINIȚA
PROGRAM NORMAL – 3 GRUPE, SAT MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”,   și de a aproba actualizarea
principalilor indicatori tehnico-economici, conform Deviz General estimativ pentru prezentul proiect,  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEŞTI, JUDETUL VASLUI ADOPTĂ
PREZENTA HOTĂRATE

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici precizați în cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art.  2.   -Se  aprobă susținerea  din  bugetul  local  a  cheltuielilor  neeligibile, conform Programului  Naţional  de

Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, în sumă de 387.562,23 lei inclusiv TVA,
aferente liniilor bugetare: 

 cheltuieli cu amenajarea terenului – 73.276,71 lei cu TVA;
 cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inițială – 72.544,25 lei cu TVA;
 cheltuieli pentru studiile de teren – 5.950 lei cu TVA;
 cheltuieli cu taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii –4.332 lei cu TVA;
 cheltuieli cu studiu de fezabilitate – 7.140 lei cu TVA;
 cheltuieli cu proiectul tehnic si detalii de executie – 10.163 lei cu TVA;
 cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție – 7.890 lei cu TVA;
 cheltuieli pentru consultanță – 6.962 lei cu TVA;
 cheltuieli pentru asistența tehnică – 10.436 lei cu TVA;
 cheluieli pentru construcții si instalatii – 139.029,71 cu TVA;
 Comisioane, taxe, cote, costul creditului – 10.291,81 lei cu TVA.

Art. 3.  – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției și în
acord cu prevederile contractului de finantare nr.576/23.03.2018, nr.2208/14.03.2018 incheiat cu MDRAP.

Art.  4. -  Se  aprobă  cuprinderea  în  bugetul  local  al  Comunei   IBĂNEȘTI,  în  calitate  de  beneficiar  a  sumelor
reprezentând  cheltuieli  neeligibile  aferente  proiectului  –  cofinanţarea  din  partea  Comunei   IBĂNEȘTI,  în  sumă  de
387.562,23 lei inclusiv TVA.

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.6. Comuna  IBĂNEȘTI  se  angajează  ca proiectul  de  investiții  propus  “GRĂDINIȚA PROGRAM NORMAL –  3
GRUPE, SAT MÂNZAȚI, COMUNA IBĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”, nu va fi generator de venit. 

Art. 7. -  Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul PLETEA BENONE  în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite sau administratorul public al comunei.

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei  IBĂNEȘTI. 
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei  IBĂNEȘTI, în termenul prevăzut de

lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului VASLUI  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei.

 Art.11. – Prezenta hotărâre o modifică pe cea anterior respectiv Hotârârea nr. 7 din 25.02.2019 și Hotărârea nr.8
din 25.02.2019.            

Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘENINTE DE ȘEDINȚ ȘENINTE DE ȘEDINȚ ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        13.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, ști, 



                                                                                                     Pîrlog George


