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IL 	s.L..L 

privind aprobarea indicatorior tehnico-economici qi asigurarea finantãrii 
de la bugetulm local pentru proiect PNDL 

Consiliul Local al orasului  Comänefli, jud. Bacãu, Intrunit In sedinta 
ordinará din 27.10.2017. 

Având In vedere: 
- Raportul nr. 39054 din 16.10.20 17 formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orau1ui Comànefli, care propune aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici i asigurarea finantArii de la bugetulm local pentru 
categoriile de cheltuieli care flu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL; 

- Expunerea de motive nr. 39054/b din 16.10.2017 a Primarului oraului 
ComAneti,; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate cu: 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, art.44, cu completArile i 

modificArile ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica §i regimul juridic al acesteia; 
- Planul Urbanistic General a! orau1ui Comãne$i i Regulamentul General de 

Urbanism, aferent; 
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia, cu 

completàrile si modified-rile ulterioare; 
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatie tehnico-

economice aferente investitnlor publice, precum si a studiilor si a metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii §i lucràri de interventii; 

- H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de 
investiçii fmantate  din fonduri publice; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publicA; 
- Prevederile cap. II, art. 13, alin.( 1) §i alin.(3), din Legea nr.50/1 991, privind 

autorizarea executArii lucrArilor de construc%ii, republicatA §i modificatä. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. b i at art. 45 din Legea administraei publice 

locale nr.215/2001, republicatã, cu completàrile i modificánile ulterioare, 
adoptà urznãtoarea: 	

HOTARARt 
Art.! Consiliul Local a! Oraului Comàneti aprobã indicatorii tehnico-

economici pentru proiectul "Asfaltare si amenajare parcari pe strazile Supanului, 
Codrului, Muntelui si fiindatura Soimului din orasul Comanesti, judeçul Back 
finançat prin programul PNDL dupa cum unneazä: 
I. Indicatori economici: 

TOTAL 	2.005,228 mii lei (fan TVA) / 2.386,127 mii lei (inclusiv TVA), 
din care: 
C+M 	1.769,814 mii lei (fara TVA) / 2.106,078 mii lei (inclusiv TVA), 



II. Indicatori tehnici: 
- lungimea drumurilor 2,190 km 
- latime pafle carosabila: 2,75/4,00 m. 

Structura investiçiei C+M este formata din: 
- Costuri eligibile necesare realizArii proiectului - 1.837.508 lei; 
- Costuri bugetul local - 548619 lei. 

Art.2 Asigurarea de la bugetul local a finaiflArii pentru urmAtoarele categorii 
de cheltuieli, care flu se finan;eaza tie la bugetul de stat prin PNDL: cheltuieli pentru 
obçinerea §i amenajarea terenului, studiile de fezabilitate /documentaçiile de avizare a 
lucrarilor de intervenii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice, 
asistença telmica, consultanà, taxe pentru obtinerea de avize /acorduri /autorizatii, 
organizarea procedurilor de achizi;ii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii 
de antier, comisioane, taxe, cote, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, 
teste si pred.are la beneficiar si alte cheltuieli generate de buna executie §i finalizarea 
proiectului. 

Art.3 Ducerea la Indeplinire a prezentei hotArári revine Directiei economice, 
Compartimentului achizitii §i Compartimentului investitii. 

Art.4 Prezenta hotarãre se va comunica Institutiei Prefectului jude1ui BacAu, 
Primarului Oraului ComAnqti, precum §i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Oraul ComAneti, pentru ducere la 
Indeplinire. 

Presedinte de sedinta 
ConsiDer local, 

Ghiurca Jon 

Nr. 

Din 27.10.2017 

Contrasemneaza, 
Secretarul orau1ui, 

Con(5dic. Daniela Chirila 


