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HOTARAREA nr.28
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, conform OUG nr.114/2018
Consiliul Local al Comunei Ciortești, legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din
data de 28 martie 2019,
având în vedere: prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene; pentru obiectivele de investiti finantate prin PNDL; contractul de finantare
nr.1496/05.10.2017 incheiat intre MDRAP si Comuna Ciortesti privind realizarea obiectivului de
investitii“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL
IASI”, H.C.L nr.80/25.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru de investiţia
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„ în
urma încheierii procedurilor de achizitie; contractul de lucrari nr.5578 din 22.10.2018 incheiat cu SC
CASREP SRL, cu subcontractantii SC LUCIMAR SRL si SC MAROCO SYSTEM SRL si contractul de
servcii de dirigenție nr. 4189/30.07.2018 incheiat cu SC ECOMARY SRL;
având în vedere: raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatul
de specialitate al primarului comunei Ciortesti, prin care se solicită Consiliului Local al comunei
Ciortesti actualizarea cofinanțării obiectivului de investitii “INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, conform OUG nr.114/2018,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
dând citire: proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate,
proiect întocmit de către Primarul comunei Ciortesti, judeţul Iaşi, doamna Apostol Alina, în temeiul
dispoziţiilor art.45 alin.(6) teza a doua din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art.30 alin.1 lit.c din Legea
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ciortesti
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art.54
alin. (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 273/2006, legea finantelor publice locale;
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.G.R. nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Ordonanta de
Urgenta nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si
completarile ulterioare; Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr.28/2013 privind
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, norme aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 a
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1 si 18
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi din considerentele prezentate adoptă
următoarea
HOTARASTE :
Art.1 Se aproba indicatorilor tehnico–economici actualizati reprezentand noua valoare a
investitiei compusa din valoarea serviciilor si lucrarilor executate decontate sau nedecontate cu
valoarea rest de executat, a obiectivului de investiţii “INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, conform OUG nr.114/2018, după cum urmează:
- valoare investiție: 14.146.175,65 lei TVA inclus din care BS = 12.476.442,99 LEI
BL = 1.669.732,66 LEI
Din care C + M 10.994.909,18 lei inclusiv TVA
Art.2 Lucrarile care fac obiectul proiectului “INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei.
Art.3 Primarul comunei Ciortesti împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
ART.5. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica Primarului comunei Ciortesti,
Viceprimarului comunei și personalului nominalizat pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire,
Instituției Prefectului Județului Iași - Serviciului controlul legalităţii actelor administrative în vederea
verificării legalităţii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului
comunei Ciortesti.
Adoptată astăzi, 28 martie 2019

Presedinte de Sedinta,
Consilier,
 Sălăvăstru Mihai

Vizat de legalitate
Secretar,
 Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 28 martie2019,
Cu un număr de 12 voturi „pentru”, de voturi 0 „impotriva”, si 0 „abtineri” din numărul total de 12 consilieri prezenti

