ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiţie : “Modernizare şi extindere reţea alimentare cu
apă, în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”
Nr.3 din 07.02.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.44, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările si completările ulterioare;
Analizând :
- Adresa nr.2657/17.01.2017 emisă de Ministerul Dezvoltări Regionale,Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.254 din 07.02.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.253 din 07.02.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.34 şi 18 din 07.02.2017;
- avizul de legalitate nr.3 din 07.02.2017 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit. “ d “, art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare şi extindere reţea alimentare cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, după
cum urmează :
Nr.
Specificatie
Valoare lei
TVA lei
TVA lei
TOTAL lei
Crt.
fara TVA
19%
CU
TVA
1. Executat si decontat
pana la 01.01.2017
3.981.204,22
838.897,90
4.820.102,12
2.

Rest de executat
TOTAL VALOARE
INVESTITIE

680.224,65
4.661.428,87

838.897,90

125.147,23

805.371,88

125.147,23

5.625.474,00

Art.2. Aprobarea Devizului general actualizat la 01 ianuarie 2017 privind cheltuielile de
capital necesare realizării obiectivului de investiţie „Modernizare şi extindere reţea alimentare
cu apă in comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului
contabilitate pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuţ

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.2.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 07.02.2017.

