ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCALMOLDOVENI

HOTARAREA
Nr. 37 din 22.04.2019
privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 72 din 18.10.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
„Modernizare prin asfaltare drumuri locale,
comuna Moldoveni, județul Neamț”
Avand in vedere :
- Avand in vedere Raportul de specialitate întocmit de responsabilul cu achizițiile publice din
cadrul primăriei și a Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție
publică și actualizare conform OUG nr. 114/2018;
- Avizul Comisiilor de specialitate a Consililui Local privind in totalitate proiect 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 OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
- 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 Moldoveni, judetul Neamț ,
HOTARASTE :
Art. 1 Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 72 din 18.10.2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia „Modernizare prin asfaltare drumuri locale, comuna Moldoveni,
județul Neamț” și va avea forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
Art . 2 Celelalte prevederi din HCL nr. 72 din 18.10.2017 rămân neschimbate.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si pesoanelor interesate si
o va publica prin afisare la sediul Consiliului Local.

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Nicolaie MOISEI
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
ANEXA 1
LA H.C.L. NR. 37 din 22.04.2019

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
„Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Moldoveni,
județul Neamț”

1. Valoarea totala a investitiei: 9.289.706,40 lei + 1.763.524,22 lei TVA = 11.053.230,62 lei
valoare total investiție cu TVA
2. din care C+M: 8.282.400,00 lei + 1.573.656,00 TVA = 9.856.056,00 lei total cu TVA
3. Sursa de finantare - de la Bugetul de stat, fonduri nerambursabile si alte surse legal
constituite
4. Esalonarea investitiei :
ANUL
I

LEI CU TVA
11.053.230,62
Din care:
- Buget de stat – 10.678.584,00
- Buget local – 374.646,62

Durata de executie

12 luni

5. Capacitati in unitati fizice :
 Modernizare drum cu lungimea de 6,85 km
 Lățime parte carosabilă – 6,975 m

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Nicolaie MOISEI
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

