
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr. 17 

 

Cu privire la: aprobare indicatori tehnico-economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Camin Cultural” în Comuna 

Ioneşti, judeţul Vâlcea 

 

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

2.04.2017, la care participa un nr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti insotit 

de expunerea de motive precum si referatul compartimentului achiziţii  înregistrat sub 

numărul 893 din 22.02.2017 prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Camin 

Cultural” în Comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, actualizati. 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr 1825 

din 31.03.2017, 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 1827 din 31.03.2017, 

precum si raportul de avizare al secretarului comunei; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

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: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi Studiului de Fezabilitate 

pentru Obiectivul de investiţii „Construire Camin Cultural” în Comuna Ioneşti, judeţul 

Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului precum şi 

responsabilului în domeniul achiziţiilor publice în vederea aducerii la îndeplinire a 

prevederilor acesteia, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către  prefect, prin afişarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ioneşti. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZA 

          Catanoiu Ion                 SECRETAR 

              Dobra Emil Florin 

 

Ioneşti 2.04.2017  

 

 



ANEXA la hotărârea nr 17/2.04.2017 

 

privind „Aprobare indicatorii tehnico - economici cuprinşi în documentaţia tehnico-

economică faza „Studiu de Fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii „construire Camin 

Cultural” în Comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea 

 

 

 

Ordonator principal de credite:    Primarul Comunei Ioneşti, judeţul Vâlcea 

Titular: Comuna Ioneşti 

Beneficiar: Comuna Ioneşti 

Amplasament:   judeţul Vâlcea, Comuna Ioneşti, Sat Ioneşti, 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI: 

 

Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza de către Consiliul Local al 

Comunei Ioneşti, judeţul Vâlcea, din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat - CNI, 

credite bancare, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile si alte surse legal constituite.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZA 

          Catanoiu Ion                 SECRETAR 

              Dobra Emil Florin 
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