
R O M Â N I A 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA 
                        JUDEŢUL  IAŞI  

 
H O T Ă R Â R E A   NR.   .10. 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie” ”DEMOLARE ŞI 
CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA 

STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimativ 
 
 

Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere referatul nr. 772/27.02.2018 al compartimentului achiziţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi; 
Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiţii”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT 
CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, întocmit de S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L.; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 120 şi ar. 121, alin. 1 şi 2 din Constituţia României, republicată; 
Având în vedere prevederile art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Având în vedere prevederile art. 7, alin.2 şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 20 şi 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală- P.N.D.L.  2017-2020(etapa a II-a a P.N.D.L. instituită prin art. III din  O.U.G. 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul  Iaşi, cu 
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI 
CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA 
STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE 



GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL 
IAŞI”; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 lit.”b” şi  alin.4, lit.”d”  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei  publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin.1, lit.”b” din Legea  nr. 215/2001  a administraţiei 
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 
Art.1. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potenţialul economic şi implementarea proiectului 

de investiţii”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT 
CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”,  denumit în continuare Proiect. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii  tehnico-economici ai Proiectului , după cum urmează : 
Indicatori economici: 

TOTAL = 918.452,98 lei  (inclusiv T.V.A.), 
din care: 
C+M = 769.088,73  lei (inclusiv .T.V.A.), 

Art.3. – Se aprobă  cofinanţarea  Proiectului, din bugetul propriu al Consiliului local al 
Comunei Strunga, judeţul Iaşi, după cum urmează: 

- valoarea totală= 133.576,37  lei,inclusiv T.V.A., pentru plata unor cheltuieli care nu 
se finanţează prin P.N.D.L., cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, 
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe 
organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar. 

Art.4. – Cheltuielile aferente Proiectului, se vor prevedea în bugetul propriu al Consiliului local 
al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală –Etapa a II-a, potrivit legii. 

Art.5. – Reprezentantul legal al comunei, este potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite, doamna Lazăr Mariana. 

Art.6. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.7. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va comunica un exemplar din prezenta 
hotărâre, primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga, M.D.R.A.P., precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Iaşi  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

Dată astăzi 28.02.2018 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
BOLOG  IOAN  

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL
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