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HOTĂRÂREA NR. 73
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL
IASI„
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi,
intrunit in sedinta ordinara in data de 27 august 2019
Avand in vedere referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei
Ciortesti din care reiese necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil privind
inscrierea obiectivului de investitii in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei si a
sumelor de intretinere/sau reparare pe toata durata de functionare a acesteia.
Avand in vedere raportul Comisiilor de specialitate ale Consililui Local privind avizarea in
totalitate a proiectului de hotarare;
Avand in 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;
Avand in vedere prevederile HCL nr.12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Având în vedere Certificatul de urbanism nr.28/20.08.2019;
Avand in vedere prevederile art. 20 alin (1) lit “a” si “i” si art. 41-46 din Legea 273/2006,
legea finantelor publice locale,
Avand in vedere prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadrul al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei
de ealaborare a deviziului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de investii.
Avand in vedere prevederile art.30 alin.1 lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a), art.139.alin.1 din Ordonanta de Urgență nr.57
din 03 iulie 2019, privind Codul Administrativ;
HOTARASTE
Art.1 (1) Se aproba documentatia tehnico – economica pentru lucrarile de investitii ce fac
obiectul proiectului de „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
CIORTESTI, JUDETUL IASI„
(2) Indicatorii tehnico-economici sunt cuprinsi in Anexa 1 care face parte integranta din
prezenta.
Art.2 Lucrarile care fac obiectul proiectului „„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„ sunt prevazute in bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei.
ART.3 Se aproba realizarea obiectivului de investitie „MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„ in valoare de 7.298.918,15 lei cu
TVA inclus, conform devizului general anexat.
Art.4 Se aproba realizarea obiectivului de investitie prin accesarea finanțării din Fondul de
Dezvoltare si Investitii pentru obiectivul de investiţie „„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES

LOCAL ÎN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„ în conformitate cu prevederile art.1 alin.2
pct.1 lit.e și art.3 alin..2 din OUG nr.114/2018.
Art. 5 Este imputernicit primarul Comunei Ciortesti, judetul Iasi, doamna Apostol Alina, ca
reprezentant legal de proiect.
Art.6 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Iasi, Primarului Comunei Ciortesti,
cetatenilor comunei prin afisare.
Ciortesti, 27 august 2019
Presedinte de Sedinta,
Consilier,
Vieru Costache
Contrasemneaza
Secretar Comuna,
Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 27 august 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru”, de 0 voturi „impotriva”, si 0 „abtineri” din numărul total de
13 consilieri prezenti

Anexa la Hotararea Consiliului Local Comuna CIORTESTI nr. 73/2019

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL
IASI„
Investiţia prevede modernizarea unor tronsoane de drumuri comunale si satesti; investitia propusamodernizare drumuri DC375 (2750m și 285m; pod 18mp, pod15mp; pod), DS1786 (185m), DS825
(743m), DS459 (374m); Amplasamentul (DC375, DS 825, DS1786) este situat în intravilan sat
Rotaria, intravilan sat Coropceni, intravilan sat Ciortești.

1.Valoarea totala a investitiei lei (inclusiv tva) 7.298.918,15 lei
din care C+M =6.732.885,95 lei
1. Sursa de finantare - de la Bugetul de stat, fonduri nerambursabile, Fondul de Dezvoltare si
Investitii si alte surse legal constituite.

