ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 12/2016
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii,
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”
având în vedere:
- adresa nr. 619/2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția
Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură;
- expunerea de motive a iniţiatorului, raportul compartimentului de resort din care reiese necesitatea
actualizării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii, „AMENAJARE PODEŢE ÎN
COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI” si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,
„AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL VASLUI”, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoarea totală a investiției este de 587.895,62 lei (inclusiv T.V.A.), din care cheltuieli de la
bugetul local în sumă de 16.464,84 lei (inclusiv T.V.A.) și cheltuieli de la bugetul de stat, în sumă de
571.430,79 lei (inclusiv T.V.A.).
Art.3. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art.4. Consiliul local Rebricea, judetul Vaslui desemneaza pe domnul Radu Valerică, primar al
comunei Rebricea, ca reprezentant legal al proiectului.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, prin compartimentul de specialitate.

Rebricea, 29 ianuarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Asandei Sorinel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL REBRICEA
NR. 12 / 29.01.2016
Proicctant : S.C. GEO 1YKE S.R.L.
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INTOCMIT,
ing. Lu?Wlca

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici
ai obiectivului de investiţii, „AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA,
JUDEŢUL VASLUI”
Doamnelor şi domnilor,

Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei ca urmare a aprobării includerii
investiției sus-menționate în Programul naţional de dezvoltare locală, instituit prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 28/2013.
Inițierea proiectului de hotărâre are la bază și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne
şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă
de către autorităţile deliberative.”.
În conformitate cu art. 291 alin. (1), lit „a” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare „Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar
nivelul acesteia este 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie
2016;”
De asemenea, potrivit prevederilor art. 10, alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, modificate și completate prin Ordinul MDRAP nr.
947/2015, „Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea
încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii,
întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local / judeţean de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la
art. 8 alin. (3), ..."
Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și cu
respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea
proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi, in forma prezentata de initiator.

20 ianuarie 2016
CONSILIER,
Luchian Laurențiu – Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii, „AMENAJARE PODEŢE ÎN COMUNA REBRICEA, JUDEŢUL
VASLUI”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de adresa cu nr. 619/2016 a
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură necesitatea și oportunitatea implementării proiectului sus-menționat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 28/2013.
Potrivit adresei menționate, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Cod fiscal referitoare la nivelul cotei taxei pe valoare adăugată de la 1 ianuarie 2016, în
vederea derulării contractului de finanțare, este necesar ca prin hotărâre a Consiliului local să
se reactualizeze valoarea investiției aprobată inițial prin HCL nr. 67/2015 cu noul TVA de
20%.
Menționez că în data de 28.12.2015 a fost semnat contractul de finanțare cu MDRAP
pentru obiectivul de investiție, urmând ca să fie contractate în cel mai scurt timp serviciile de
proiectare tehnică, detalii de execuție și verificarea tehnică a proiectării.
Soluția de amenjare adoptată prin proiect, prevede realizarea de podețe laterale și
transversale din elemente prefabaricate din beton armat a căror durată de exploatare va fi
sporită prin colectarea și evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice și printr-o întreținere
curentă și periodică corespunzatoare. Lista și amplasarea podețelor transversale și laterale se va
face conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
De asemenea, Consiliul local se obligă să asigure orice eventuală cofinanțare ce îi
revine, rezultată din implementarea Proiectului, pe toata durata si conform obligațiilor
prevăzute in Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și UAT Comuna Rebricea.
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit.
„b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să aprobaţi proiectul de
hotărâre, în forma prezentată.
20 ianuarie 2016
PRIMAR
ing. Radu Valerică

