
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 

                              
                            HOTĂRÂRE 
  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi reprezentând   
  noua valoare a investiţiei ,, Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei ,  
   judeţul Prahova’’, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate  
  decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 şi valoarea rest de executat   
 
 
           Având în vedere prevederile O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală , cu modificări si completări aduse 
prin O.A.P. nr.1851/2013 ce cuprinde Normele metodologice de punere in aplicare 
a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă , 
          Ţinând cont de adresa nr.7552/30.01.2017 emisă de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin care ni 
se solicită emiterea unei hotărâri de către Consiliul Local al comunei Gura 
Vitioarei , de modificare a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a 
prevederilor art.291alin.1lit.b din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, conform 
cărora nivelul cotei TVA este de 19% începând cu data de 1.01.2017,  
         Văzând devizul general privind cheltuielile de capital necesare investitiei 
depus in data de 31.01.2017, de către proiectantul Sc.Hurad Ab Srl Bucureşti, care 
a fost actualizat cu noua valoare a investiţiei , şi anume 3.091.664 lei cu TVA , din 
care C+M -2.803.282 lei , 
         Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 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, 
         Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările şi 
completările ulterioare, 
         Analizând indicatorii tehnico –economici actualizaţi ai proiectului 



’’ MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GURA VITIOAREI, JUDEŢUL 
PRAHOVA",conform documentaţiei depuse de proiectant în data de 31.01.2017 , 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d, 45 alin.2 lit.d, art.115 alin.1 lit.b 
alin.3 si alin.5-alin.7 şi art.128 din legea administraţiei publice locale 
 nr. 215/ 2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA VITIOAREI , JUDEŢUL 
PRAHOVA , 
 
 
                                            HOTĂRĂŞTE : 
 
 
ART.1- Se actualizează indicatorii tehnico- economici ai proiectului  
,, MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GURA VITIOAREI, 
JUDEŢUL PRAHOVA", reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din 
valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2016 şi valoarea rest de executat , astfel: 
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) =  3.091.664 lei , din care C+M- 2.803.282 
lei , din care :- buget de stat :  3.046.181 lei 
                       -buget local :         45.483 lei  
Lungime drum = 4.225 km, 
Stadiu fizic realizat : 60%. 
 
ART.2 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Gura Vitioarei. 
ART.3 -Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii , Ministerului Dezvoltarii 
Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene , precum si 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin 
intermediul Secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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