ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE

nr. 7035 din 21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului
general actualizat, conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, pentru obiectivul de
investiţii :MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE IN COMUNA BALACIU CU SATELE COMPONENTE,
JUD. IALOMITA
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarâre, ce a fost înregistrat sub nr.7035 din
21.10.2021
- devizul general actualizat conform O.U.G. nr.15/2021, pentru obiectivul de investiţii :MODERNIZAREA
DRUMURILOR PUBLICE IN COMUNA BALACIU CU SATELE COMPONENTE, JUD. IALOMITA
- adresa M.D.R.A.P. nr. 104487/10.09.2021

În conformitate cu :
- prevederile Ordonantei de urgenta nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locală,cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Ordinului Nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala,republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
- luând în considerare prevederile 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;
- tinand seama de prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 21/30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale, aprobata prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002;
- prevederile O.G. nr. 15/2021 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare

Examinând :

-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.d) raportat la alin.(2) lit. b) , a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:
“
MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA BALACIU CU SATELE COMPONENTE, JUD. IALOMITA,,
pentru care se solicită finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală , conform Deviz general-anexa 1,
după cum urmează:
1

Valoarea totală a investiției actualizată (cu TVA) = 9.794.104,08 RON
C+M actualizat (inclusiv TVA) = 9.369.081,49 RON
Art.2 - Se aprobă Devizul general actualizat cu o valoare totală a investiției de 9.794.104,08 RON pentru
obiectivul de investiție: MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA BALACIU CU SATELE
COMPONENTE, JUD. IALOMITA, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aprobă finanțarea din bugetul MDLPA în sumă totală de 9.369.081,49 RON și cofinanțarea din
bugetul local în sumă de 425.022,59 RON pentru obiectivul de investiție MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE
DIN COMUNA BALACIU CU SATELE COMPONENTE, JUD. IALOMITA.
-

Art.4 – Primarul comunei BALACIU domnul Cornel Mihu şi compartimentul buget,programe-prognoze,contabilitate vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5 – Prezenta hotărâre abrogă Hotărârile Consiliului Local Balaciu nr.35 şi 36 din 09.12.2019.
Art.6 – Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică în termenele legale: primarului
comunei,compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate şi se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, pentru întocmirea
raportului, până la data de 22.10.2021
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

ANEXA nr.1 la HCL Balaciu nr. din
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