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HOTĂRÂREA nr. 10 /2021

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI ÎN COMUNA

PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI”

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1049  din 09.03.2020  a Primarului Comunei PĂDURENI; 
- Proiectul de hotărâre nr. 1104 din 12.03.2021 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii  ”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE
DE VIITURI ÎN COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI”; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei PĂ-
DURENI, judetul VASLUI nr. 1051 din 09.03.2020; 

- Raportul  de avizare al  comisiei  de  specialitate   din cadrul  Consiliului  Local  Pădureni,  judeţul
Vaslui;

- Prevederile OG nr.25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin Legea nr.117/2002 cu modifi -
carile si completarile ulterioare;

- Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice lo-
cale, cu modificarile si completarile ulterioare

-      În temeiul art. 96 alin.(3) , art. 129 alin. (1) şi alin.(6) litera „a” , art. 139 alin. (3) litera „g” şi 
art. 300 alin. (1) litera „e”.  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul ad-
ministrativ cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul Local al Comunei Pădureni, judeţul Vaslui,
     H O TA R A S T E :

           Art.1. Se aproba modificarea  indicatorilor tehnico-economici precizati in Documentatie de avizare
a lucrarilor de interventie  (D.A.L.I.)  ” Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna
Pădureni, Județul Vaslui” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii.   
Art.3. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 5.135.115,91 lei inclusiv TVA, din care se

aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 157.675,00 lei inclusiv TVA. 
Art.4. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului  judetului Vaslui 

(2) Se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei prin afisare la
sediul primariei comunei Pădureni.

Pădureni,  22 martie 2021

          Preşedinte de şedinţă  ,                                                                                 Contrasemnează ,
          Consilier local                                                                    Secretar general  UAT  Pădureni 
MARIN CORINA-MIHAELA                                                                             Munteanu Mirela 
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Anexa la H.C.L nr. 10  din 22.03.2021                                       

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

” Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Pădureni, Județul Vaslui”

FAZA DE PROIECTARE:  Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I..)
DURATA DE PROIECTARE : 2 luni 
DURATA DE EXECUTIE : 12 luni

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19%

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

Valoare
(cu TVA)

1 TOTAL CAPITOLE 4.321.239,89 5.135.115,91
2 Din care C+M 3.444.226,95 4.098.630,07

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 4.977.440,91 lei cu TVA
TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (budget local) 157.675,00 lei TVA

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții

Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează
            Consilier Local                                                         Secretar general  al  UAT Pădureni,
         Marin Corina-Mihaela                                                                             Munteanu Mirela

Adoptată în şedinţa din data de    22 martie 2021

Cu un număr de ...12...... voturi din numărul total de .....13.....  consilieri prezenţi în functie .
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