ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri
de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava"
Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Mihai, primarul comunei Straja, înregistrată sub nr.
619 din 03,02.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil, înregistrat sub nr
din
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr
din
;
- Adresa MDRAPFE nr. 7552 din 30.01.2017, înregistrată la Primăria comunei Straja sub nr. 512 din
31.01.2017;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr. 4 din 25.01.2016;
- încheierea nr. 1370 din 23.06.2016 privind validarea mandatului pentru funcţia de primar al
comune^Straja obţinut de dl. Juravle Mihai;
î n conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
î n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2), iit. a) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

A r t . l . Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii "Modernizare
drumuri de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava", conform Devizului general:
- valoare totală (cu TVA) - 4,692.205 mii lei (1,034.688 mii euro), din care C+M - 4,153.747 mii lei
(915.951 mii euro).
Art.2. Se aprobă finanţarea din bugetul local al Comunei Straja a cheltuielilor pentru proiectare si
asistenţă tehnică actualizate în sumă totală (cu TVA) de 314.310 mii lei (69.309 mii euro).
Art.3. Prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr. 4 din 25.01.2016 se
modifică, astfel:
"Art. 6 - Se desemnează Primarul comunei Straja, dl. Juravle Mihai, reprezentant legal al proiectului".
Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Straja nr. 4 din 25.01.2016
rămân în vigoare.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
MDRAPFE
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.
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Straja, 03.02.2017
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INIŢIATOR,
PRIMAR,
Juravli

Aviza£p€ntru legalitate
Secreta rufccom unei,
Pătrăucein Liliana

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
PRIMAR
Nr. 619 din 03.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de
investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava"

Proiectul de hotărâre vizează actualizarea indicatorilor financiari ai obiectivului de investiţii
"Modernizare drumuri de interes local în comuna Straja, judeţul Suceava", aprobaţi prin HCL nr. 4 din
25.01.2016, obiectiv finantat din fonduri guvernamentale nerambursabile prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală. Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, iar prin adresa nr. 7552 din 30.01.2017 a ministerului ni se solicită depunerea unei
documentaţii, inclusiv hotărârea consiliului local de actualizare a valorii investitiei. Termenul pentru
depunerea documentaţiei este 15.02.2017. Având în vedere acest termen, este necesară adoptarea hotărârii
în regim de urgenţă.
Actualizarea se referă la aplicarea cotei de TVA de 19%, conform Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
î n acest sens a fost întocmit de către proiectant Devizul general, noua valoare a investiţiei
fiind de 4,692.205 mii lei (1,034.688 mii euro), din care C+M - 4,153.747 mii lei (915.951 mii euro).
Prin aceeaşi hotărâre au fost aprobate şi cheltuielile finanţate din bugetul local, care, potrivit
noului deviz sunt următoarele: cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică în sumă totală (cu TVA) de
314.310 mii lei (69.309 mii euro).
De asemenea, potrivit rezultatelor alegerilor locale din anul 2016, reprezentantul legal al
proiectului este primarul comunei, dl. Juravle Mihai.
Pentru aceste motive, propun consiliului local dezbaterea proiectului de hotărâre si aprobarea
lui în forma prezentată.

Comuna
STRAJA
Straja, 03.02.2017
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