
JUDETUL VILCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 50 

 

Cu privire la:  modificarea anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr 13/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru 

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

judeţul Vâlcea”   

  

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

23.10.2017, la care participa un nr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dra. Cornaciu Ana Maria; 

Avind in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ionesti insotit de 

expunerea de motive inregistrata sub numarul 5599 din 12.10. 2017 precum si raportul 

compartimentului achizitii inregistrat sub nr. 5598 din 12.10.2017 prin care se propune 

modificarea anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr 13/2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 

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

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 5152 

din 20.09.2017, raportul comisiei programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

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

comunala, protectia mediului, servicii si comert inregistrat sub nr 5759  din 23.10.2017, 

precum si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul 

comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

In conformitate cu prevederile art. 20 si 21 din legea nr.195/2006 privind  

descentralizarea, art.36 alin.2 lit. b) si d)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, ale art.45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit. b) din nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un 

numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

H O T A R A R E 

 

Art. 1. Alineatul 3 al anexei 1 a Hotararii Consiliului Local nr 13/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate pentru 

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

judeţul Vâlcea”  se modifica, si va avea urmatorul continut: 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (mii lei) 

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 5, 957 .185   mii lei 

din care: 5, 735.038 mii lei cheltuieli eligibile si  

 222 147 mii lei cheltuieli neeligibile, finantate din bugetul local 

 

Constructii montaj (C+M) = 5,100.030 mii lei din care: 

 5, 091.105 mii lei cheltuieli eligibile si  

 8. 925 mii lei cheltuieli neeligibile, finantate din bugetul local 

 



 

Capacitati (in unitati fizice si valorice)   
Sistemul rutier se va compune din: 

Strat de fundatie din balast, in grosime de 30 cm; 

Strat de fundatie din piatra sparta, in grosime de 15 cm; 

Strat de baza din BAD 25, in grosime de 6 cm; 

Strat de uzura BA 16, in grosime de 4 cm. 

Acostamente piatra sparta 

Lungime 5125 ml 

 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarire 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 

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

Consiliului local Ionesti. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZA 

          Cornaciu Ana                 SECRETAR 

              Dobra Emil Florin 

  

 

 

IONESTI  23.10.2017 

 


