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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .54. 
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 prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2)  din  O.U.G.  28/2013 pentru  aprobarea  

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completarile  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului M.D.R.A.P.nr.1851/2013privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completarile  ulterioare; 

Având în vedere prevederile   Ordinului M.D.R.A.P. nr.  522/2016   privind   aprobarea   listei   
obiectivelor  de investiţii  şi sumele   alocate   acestora   pentru   finanţarea   Programului   national   de 
dezvoltare  locala, pentru judeţul Iaşi, în perioada 2016-2019; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 209/2017  privind  modificarea  şi completarea  
Normelor  metodologice    pentru   punerea în   aplicare   a   prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului  nr.28/2013  pentru aprobarea  P.N.D.L., aprobate  prin Ordinul  viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei  publice, nr. 1.851/2013; 

Având în vedere referatul nr. 4445/23.10.2017 întocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena- 
consilier-responsabil cu achiziţiile publice, prin care se solicită 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; 

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”, conform Devizului general estimativ; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate a 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”, conform Devizului general estimativ; 

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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI 
CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA 
STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimativ,după cum urmează : 

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie = 782.640,16 mii lei fără T.V.A. 
        = 929.419,26 mii lei cu T.V.A. 

 din care construcţii-montaj(C+M)= 625.505,73 mii lei fără T.V.A. 
                                                       = 744.351,82 mii lei cu T.V.A. 

 Art.2. – Se numeşte reprezentantul legal al proiectului, Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
doamna Lazăr Mariana. 

Art.3. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va 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 23.10.2017 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL



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

H O T Ă R Â R E A   NR.   .55. 
privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a 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 prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2)  din  O.U.G.  28/2013 pentru  aprobarea  

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completarile  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului M.D.R.A.P.nr.1851/2013privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completarile  ulterioare; 

Având în vedere prevederile   Ordinului M.D.R.A.P. nr.  522/2016   privind   aprobarea   listei   
obiectivelor  de investiţii  şi sumele   alocate   acestora   pentru   finanţarea   Programului   national   de 
dezvoltare  locala, pentru judeţul Iaşi, în perioada 2016-2019; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 209/2017  privind  modificarea 
şi completarea  Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  a  prevederilor Ordonanţei  de 
urgenţă a Guvernului  nr.28/2013  pentru aprobarea  P.N.D.L., aprobate  prin Ordinul  viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei  publice, nr. 1.851/2013; 

Având în vedere referatul nr. 4444/23.10.2017 întocmit de doamna Burlacu Maria- 
Magdalena- consilier-responsabil cu achiziţiile publice, prin care se solicită aprobarea asigurării 
finanţării de la bugetul local a obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL 
IAŞI”, conform Devizului general estimativ;  

Având în vedere proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Strunga,  judeţul 
Iaşi, cu privire la aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a obiectivului de 
investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT 
CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform Devizului general estimativ;  

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Strunga, judeţul 
Iaşi, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
asigurării finanţării de la bugetul local a obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE 
GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL 
IAŞI”, conform Devizului general estimativ;  

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 asigurarea finanţării de la bugetul local al Consiliului local al comunei 

Strunga, judeţul Iaşi a obiectivului de investiţie”DEMOLARE ŞI CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM NORMAL, SAT CRIVEŞTI, COMUNA STRUNGA, JUDEŢUL IAŞI”, conform 
Devizului general estimativ, în valoare de 144.542,64 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanţează prin P.N.D.L. , cum sunt : 

- amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială – 2.975 mii lei; 
- studii de teren -   11.900 mii lei; 
- documentaţii –suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii – 3.238 mii 

lei; 
- studio de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi deviz general – 17.850 

mii lei; 
- organizarea procedurilor de achiziţie- 2.975 mii lei; 
- consultanţă- 3.570 mii lei; 
- managementul de proiect pentru obiectivul de investiţie – 1.428 mii lei; 
- audit financiar- 2.142 mii lei; 
- asistenţă tehnică – 9.039 mii lei; 
- asistenţă tehnică din partea proiectantului – 3.616 mii lei; 
- pe perioada de execuţie a lucrărilor – 1.808 mii lei; 
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de 

execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.808 mii lei; 
- dirigenţie de şantier -5.423 mii lei; 
- comisioane, cote,taxe, costul creditului – 6.881 mii lei; 
- cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii(0,5% din C+M) – 626 mii 

lei; 
- cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii(0,1% din C+M) – 3.128 mii lei; 
- cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor C.S.C. – 3.128 mii lei.  

Art.2. – Se numeşte reprezentantul legal al proiectului, Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, 
doamna Lazăr Mariana. 

Art.3. – Primarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.4. – Secretarul comunei Strunga, judeţul Iaşi, va 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 23.10.2017 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
GHERASIM  MIHAELA-GEANINA 

 
Avizat pentru legalitate ,  

Secretar comună,  
URECHE  COSTEL



 


