
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS

HOTARAREA NR. 66/21.09.2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici si finantarea de la bugetul local pentru
obiectivul de investitii „Lucrari de extindere si modernizare retea de iluminat public in

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,
avand in vedere:
- Expunerea de motive, inregistrata sub nr. 416/2166/19.09.2017 a primarului comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu ,privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici si finantarea de la
bugetul local pentru obiectivul de investitii „Lucrari de extindere si modernizare retea de
iluminat public in comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu", conform devizului general intocmit
de Proiectant SC HURAD AB SRL
- Rapoartul de specialitate intocmit de Compartimentul Investitii si Integrare Europeana si
Compartimentul Contabilitate, Impozite si Taxe Locale nr.415/2165/19.09.2017 din cadrul
Primariei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;
- Prevederile legii 273/2006 — privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile legii nr.6/2017 — privind bugetul de stat;
- HCL nr.23/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata
de Jos, judetul Giurgiu, pe anul 2017 si a Programului anual de investitii publice 2017 si a listei
anuale de investitii publice 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresa MDRAP, Directia Generala de Dezvoltare Regionala si Infrastructura nr.
89737/19.07.2017, inregistrata la Primaria Comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu sub nr.
16565/20.07.2017, referitoare la transmiterea documentatiei necesare pentru incheierea
contractelor de finantare, pentru obiectivele aprobate la finantare PNDL 2017-2020;
- Prevederile art. 36, alin.(2), lit.c, art.119,121, alin.(1) Si art.123, alin.(3) din legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicata, cunoscand prevederile art. 6 0 7 din
Ordonanta de Urgenta. a Guvernului nr. 28/2013 de aprobare a Programului National de
Dezvoltare Locata cu modificarile i completarile ulterioare i a Ordinului nr. 1851/2013, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu
modificarile i completarile ulterioare.
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.423/2173/20.09.2017, 424/2174/20.09.2017 si
425/2175/20.09.2017;
- Prevederile art. 36, aim. (2), lit. "b" si 'd", alin. (4), lit. "a" si "d" si alin. (6), lit. „a", punctele 1,
2, 3 si 14 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea indicatorii tehnico —



economici si finantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Lucrari de extindere
si modernizare retea de iluminat public in comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu", pentru
unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art. 1.(1) Se aproba indicatorii tehnico — economici si finantarea de la bugetul local pentru
obiectivul de investitii „Lucrari de extindere si modernizare retea de iluminat public in
comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu", conform devizului general intocmit de Proiectant SC
HURAD AB SRL, anexa la prezenta hotarare

(2) Valoarea totala (INV)

Valoare totala a investitiei = 562.357,17 lei cu TVA
Valoare TVA = 88.867,36 lei
Din care C+M = 510.190,49 lei cu TVA
Buget de stat (Cheltuieli eligibile)= 522.945,25 lei cu TVA
Buget local (cheltuieli neeligibile)= 39.411,92 lei cu TVA
Valoare TVA = 6.292,66 lei
Valoare buget local = de 33.119,26 fara TVA

Art. 2. Cheltuielile necesare finantarii de la bugetul local sunt in suma de 33.119,26 lei,
fara TVA, din care TVA= 6.292,66 lei, respectiv 39.411,2 lei cu TVA si vor fi suportate de la
capitolul 70 Locuinte , Servicii si Dezvoltare Publica.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu.
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