
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr 16  

 

Cu privire la: aprobare indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitii „Reabilitare retea de iluminat public în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea”   

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

8.03.2017, la care participa un nr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dna Catanoiu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti, precum 

si referatul compartimentului achizitii inregistrat sub numarul 1277 din 8.03.2017 prin care 

propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 

obiectivului de investitii „Reabilitare retea de iluminat public în comuna Ioneşti, judeţul 

Vâlcea”    conform anexei 1. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr 1278 

din 8.03.2017, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr 1279 din 8.03.2017 precum si raportul 

de avizare al secretarului comunei; 

In conformitate cu prevederile art 44 din legea 273/2006 privind finantele publice 

locale, art. 36 alin.4, lit.d din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata coroborat cu HG 907/2016; 

In temeiul art 45 alin 2 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu un numar de 12 voturi pentru adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 

„Reabilitare retea de iluminat public în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea”  , conform anexei 1. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si 

Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionesti. 
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Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 16/2017  

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare retea de iluminat public în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea”   

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:   

Primarul Comunei Ionesti, judetul Valcea 

TITULAR:UAT Ionesti; 

 BENEFICIAR:  UAT Ionesti; 

 AMPLASAMENT:   judetul Valcea, Comuna Ionesti,   

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei) 

 Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 561 782,50 lei 

(in preturi – 2.03.2017, 1 euro = 4,5200 lei 

din care: 

Constructii montaj (C+M) = 509 656,41 lei 

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) –  

Constructii si instalatii a 650 corpuri de iluminat cu led conform memoriului si 

devizului general anexat. 

 

FINANTAREA INVESTITIEI: 

Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din fonduri guvernamentale, prin 

PNDL, de la bugetul de local precum si din alte surse legal constituite potrivit programelor 

de investitii publice aprobate potrivit legii. 
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