
ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI  
CONSILIUL  LOCAL   
 
                                                   HOTĂRÂREA NR . 27       

 privind  asigurarea  cofinanţării pentru investiţia 
"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA,  

 COMUNA PĂDURENI, JUD. VASLUI ” 
 
 

Având  în  vedere  :  
‐ Expunerea de motive la proiectul de hotarare iniţiat de Primarul Comunei Pădureni;   
‐ Raportul  de specialitate întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil privind înscrierea lucrărilor în  

bugetul local pentru perioada de  realizare a investiţiei; 
‐ Raportul Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea în totalitate a proiectului  de 

hotărâre;  
‐ Prevederile art.  20 alin ( 1) lit “a” si  “i”  şi art. 41-46 din  Legea nr.273/2006, Legea  finantelor publice 

locale; 
‐ Prevederile Hotărârii Guvernului nr.  363/2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitţii 

finanţate din fonduri publice ; 
‐ Prevederile  ordinului  OMDRAP  nr. 1851/2013 privind  normele metodologice ale PNDL; 

În   temeiul art. 36 alin( 2)  lit “b  “ , alin. ( 4) lit   “f” , alin (5) lit “a”  pct. 9 . pct 14, art. 45 alin .(1) Si (2) 
lit “e”  coroborat cu art.  115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001, Legea administratiei  publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile   ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL   AL COMUNEI PADURENI  , JUDETUL VASLUI , 
                           
                                                                   HOTĂRĂŞTE :  
 
         Art. 1  (1)   Se  aprobă cofinantarea proiectului   " MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B şi  
STRADA 28, SAT RUSCA,  COMUNA PĂDURENI, JUD. VASLUI ” prin  sustinerea   din bugetul local 
al comunei Padureni a sumei   de  688.753,46   lei    compusă din :  

  249.438   lei  reprezentând  cheltuieli  privind  studiul de fezabilitate, proiectarea, asistenta tehnica, 
consultanta si taxe avize, acorduri, autorizatii; 

  439.315,46  lei  reprezentand depaşire   preţ unitar /km , Standard   de cost  Scost  
-09/ MDRT pentru  sistem rutier.  

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                             CONSILIER 
                         TARŢIAN GICU  

Contrasemnează     
Secretarul  comunei Pădureni 

MUNTEANU MIRELA  
 

Adoptata astazi 27.10.2017 
Cu un numar de  ____voturi”pentru”, din ____  consilieri prezenti la sedinta. 
 



 


