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HOTARAREA  NR. 11 din 16.02.2016 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma 

reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost aprobat inițial 
 

Avand  in  vedere :  
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei din care  reiese 

necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 20% si a devizului general cu 
restul de executat pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI 
STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”; 

- Raportul  de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil privind necesitatea 
conformarii prevederilor legale cu privire la aplicarea cotei TVA de 20% 

- Raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate a proiectului  de 
hotarare  

- Prevederile art.  20 alin ( 1) lit “a” si  “i”  s i art. 41-46 din Legea 273/2006, legea finantelor publice 
locale, 

- Prevederile art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, privind nivelul cotei TVA de 20% începând cu data de 01.01.2016 și ale adresei MDRAP 
nr. 1584/11.01.2016 

- Prevederile  Hotararii Guvernului 28/2008 privind  aprobarea continutului cadrul al documentatiei 
tehnico-economice  aferente investitiilor  publice, precum si  a structurii si  metodologiei  de 
elaborare  a  devizului general  pentru  obiectivele de investitii si  lucrari de investii.  

- Prevederile Hotararii Guvernului HG.363/2010 privind standardele de cost pentru obiective de 
investitii finantate din fonduri publice  

-  Prevederile  ordinului  OMDRAP  nr.1851/2013 privind  normele metodologice ale PNDL  
- În baza H.C.L nr.45/2015 privind  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitie “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, 
SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, 

- LEGEA nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016; 
In   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,  

                           
                                                                   HOTARASTE :  
 

  Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL 

VASLUI”, astfel: 



- Valoarea lucrarilor – cu TVA (mii lei) 4686,837 lei curs BCE lei/eur = 4,5375, echivalent a 1092,278 

(mii eur) din care: 

C+M 4202,407 (mii lei) curs BCE lei/eur = 4,5375, echivalent a 957,022 (mii eur) 

   Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre primarul Comunei 

Padureni, prin intermediul aparatului de specialitate. 

 
             Art. 5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Vaslui, Primarului Comunei Padureni  
cetatenilor comunei prin afisare.   
 
           Padureni, 16 februarie 2016 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,   

      SANDU ANDRIAN 

 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR COMUNA, 

PASCARU GINA
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma 
reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost aprobat inițial 

 

  
Domnilor consilieri 
 
 Avand în vedere prevederile art.  291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, privind nivelul cotei TVA de 20% începând cu data 
de 01.01.2016 și ale adresei MDRAP nr. 1584/11.01.2016, propun spre aprobare devizul 
general actualizat cu cota TVA de 20% la obiectivul de investiții, “MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma 
reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, astfel: 
 

- Valoarea lucrarilor – cu TVA (mii lei) 4686,837 lei curs BCE lei/eur = 4,5375, 
echivalent a 1092,278 (mii eur) din care: 

C+M 4202,407 (mii lei) curs BCE lei/eur = 4,5375, echivalent a 957,022 (mii eur) 
 
Avand in vedere importanta deosebită a acestui proiect îl supun dezbaterii si 

aprobarii dumneavoastră.                        
         
   Va multumesc!                                      
 
 
                                                                        PRIMAR 

Diaconu Temistocle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

                                                Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 
                                               e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com, cod postal 737395 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  
__       _____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma 
reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost aprobat inițial 

 
 

  

 

Domnilor consilieri, 

 Proiectul de hotarâre propus de catre domnul Primar  are in vedere  aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici pentru investitia “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, 

SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, respectiv a devizului general cu restul de 

executat, la proiectul mai sus menționat, la care se aplica cota TVA de 20%. 

Pentru  executarea acestui proiect  trebuie sa urmăm  pasii legali  pentru a  obtine toate fondurile 

alocate, și trebuie îndeplinite toate prevederile OMDRAP  nr. 1851/2013 privind  normele metodologice 

ale PNDL. 

 După cum v-a arătat si domnul primar in expunerea de motive  este necesar sa  se adopte în 

consiliul local devizul cu cota de TVA 20% pentru solicitarea sumelor necesare de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 Consider ca proiectul de hotarâre poate fi adoptat in forma propusa. 

 

 

CONTABIL, 

Diaconu Timi 
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A V I Z 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA 

PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost 

aprobat inițial 

 

 

 

Comisia juridica si de disciplina, dezvoltare, urbanistica si amenajarea teritoriului, amenajarea 

domeniului public si privat de interes local,  intrunita in data de 16 februarie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA 

PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost 

aprobat inițial. 

Avand in vedere cele specificate mai sus comisia juridica si de disciplina, dezvoltare, urbanistica 

si amenajarea teritoriului, amenajarea domeniului public si privat de interes local, analizand materialele 

prezentate 

 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare. 

 

  Padureni, 16 februarie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

Pascal Costica 
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A V I Z 

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA 

PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost 

aprobat inițial 

 

 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 16 februarie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA 

PADURENI, JUDETUL VASLUI”, în urma reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost 

aprobat inițial. 

Avand in vedere cele specificate mai sus Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget,finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizand materialele prezentate 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia 

spre adoptare. 

 

    Padureni, 16 februarie 2016 

 

 
 

Preşedinte,    

Mihai Cornelia          
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PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, 

în urma reevaluării la cota TVA de 20%, față de 24%, cât a fost aprobat initial 

 
Avand  in  vedere :  
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei din care  reiese 

necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici la cota TVA de 20% si a devizului general cu 
restul de executat pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI 
STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”; 

- Raportul  de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil privind necesitatea 
conformarii prevederilor legale cu privire la aplicarea cotei TVA de 20% 

- Raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate a 
proiectului  de hotarare  

- Prevederile art.  20 alin ( 1) lit “a” si  “i”  s i art. 41-46 din Legea 273/2006, legea finantelor 
publice locale, 

- Prevederile art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, privind nivelul cotei TVA de 20% începând cu data de 01.01.2016 și ale adresei MDRAP 
nr. 1584/11.01.2016 

- Prevederile  Hotararii Guvernului 28/2008 privind  aprobarea continutului cadrul al 
documentatiei tehnico-economice  aferente investitiilor  publice, precum si  a structurii si  
metodologiei  de elaborare  a  devizului general  pentru  obiectivele de investitii si  lucrari de 
investii.  

- Prevederile Hotararii Guvernului HG.363/2010 privind standardele de cost pentru obiective 
de investitii finantate din fonduri publice  

-  Prevederile  ordinului  OMDRAP  nr.1851/2013 privind  normele metodologice ale PNDL  
- În baza H.C.L nr.45/2015 privind  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI 
STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”, 

- LEGEA nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016; 
In   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,  
                           
                                                                   HOTARASTE :  
 
   Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 
“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PADURENI, JUDETUL 
VASLUI”, astfel: 
- Valoarea lucrarilor – cu TVA (mii lei) 4686,837 lei curs BCE lei/eur = 4,5375, echivalent a 

1092,278 (mii eur) din care: 



 C+M 4202,407 (mii lei) curs BCE lei/eur = 4,5375, echivalent a 957,022 (mii eur) 
   Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre primarul Comunei 
Padureni, prin intermediul aparatului de specialitate. 
 
             Art. 5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Vaslui, Primarului Comunei Padureni  
cetatenilor comunei prin afisare.   
 

           Padureni, 16 februarie 2016 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

Diaconu Temistocle 

 

Proiectul este legal, 

SECRETAR COMUNA , 

Pascaru Gina 
 

 


