
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  “ Modernizare

drumuri locale în comuna Moldoveni “

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

Analizând
- proiectul de  hotărâre şi expunerea de motive prezentate de primarul comunei,
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil
- raportul de avizare al comisiei de specialitate, din cadrul consiliului local,
În conformitate cu :
- prevederile art. 21 alin1, lit.i şi art. 44 alin.1,  din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36  alin.(4) lit.d) şi 45 alin. (1) din legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art .1.   Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici evidentiaţi la nivelul devizului general
privind investitia “ Modernizare drumuri locale în comuna Moldoveni “ , astfel  :
- Strada Liliacului
- Strada Sudului 
- Strada Lalelelor
- Strada Grindului 
Total lungimi strazi incluse în P.T  ( inclusiv racorduri)- 1,4 km 
Valoarea totală a obiectivul investiei – 612.79 mii lei fără T.V.A  
Valoarea totală a obiectivul investiei – 728.220 mii lei inclusiv T.V.A  

Valoarea C+M -  485. 95 mii lei mii lei fără T.V.A
Valoarea C+M -  578.28 mii lei mii lei inclusiv T.V.A  
Art .2. Exploatarea drumurilor se va efectua în conformitate cu reglementarile legale în vigoare privind
aceste obiective.  

Art. 3. Primarul comunei şi Compartimentul Financiar – Contabil , vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor hotărîrii ce se va adopta. 

Art.4. Hotărârea ce se va adopta se va aduce la cuniştinţă publică şi se va comunica prin grija 
secretarului comunie Moldoveni, jud. Ialomiţa : 

- Primarului comunei Moldoveni 
- Compartimentului Financiar Contabil 
- Prefectului jud. Ialomiţa   
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