
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 39 

 

Cu privire la: aprobarea finantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de 

investitii „Asfaltare drumuri de interes local si strazi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea”   

 

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

31.07.2017, la care participa un nr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

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

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Ionesti insotit de 

expunerea de motive inregistrata sub nr. 3924 din 24.07.2017, precum si referatul 

compartimentului achizitii inregistrat sub numarul 3923 din 24.07.2017 prin care propune 

adoptarea unei hotarari privind aprobarea finantarii cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul de investitii „Asfaltare drumuri de interes local si strazi în comuna Ioneşti, judeţul 

Vâlcea”  . 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 3925 

din 24.07.2017, 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 4072 din 31.07.2017 

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 finantarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile de la bugetul 

de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitii 
„Asfaltare drumuri de interes local si strazi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea”, dupa cum 

urmeaza:    

- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului; 

- Studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii; 

- Studiile de teren; 

- Studiile de specialitate; 

- Expertizele tehnice si/sau audit energetic; 

- Asistenta tehnica; 

- Consultanta; 

- Taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii; 

- Organizarea procedurilor de achizitii; 

- Active necorporale; 

- Cheltuieli conexe organizarii de santier; 

- Comisioane, cote, taxe, costuri, credite; 

- Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar. 

 

Art. 2. Sumele finantate din bugetul local privind cheltuielile descrise la articolul 1 

sunt cele consemnate in devizul obiectivului. 

 



Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum si 

Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art. 4. 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ 

Cherascu Ion                 SECRETAR 

                    Dobra Emil Florin 

 

Ionesti 31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 


