ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei fază
Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii
,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente,judetul Ialomiţa,,
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi 13.02.2019
Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.4680 din
12.02.2019
- HCL Balaciu nr.38/23.10.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL , pentru obiectivul de investitii :
,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente,judetul Ialomiţa,,
În conformitate cu:
- prevederile art. 1. alin. (2) lit.d), art.5 alin.(1) lit.a) pct.(iv) şi art. 12 din Hotararii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Examinând :
- raportul nr.385 din 12.02.2019 al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.377 din 12.03.2019
În temeiul art.36 alin.(4) lit.d) raportat la alin.2 lit.b) si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia – fază Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente,
judetul Ialomiţa,, elaborat de societatea SC PROCIVIL SRL Slobozia , după cum urmează:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi,
respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
a.1) Valoarea totală (INV), inclusiv TVA este de: 9.871.839,14 lei, respectiv fără TVA:8.308.839,89
lei, din care:
a.2) Contructii –montaj (C+M): 9.002.933,73 lei inclusiv TVA, respectiv fără TVA:7.565.490,53 lei.
b) Ordonator principal de credite – Primarul comunei Balaciu
Beneficiar - comuna Balaciu
c) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:24 luni.
Art.2 – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:primarului
comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituţiei Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, se va afişa.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indata din 13.02.2019, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi
pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11
consilieri în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi .
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