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COMU A STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr.11/27.02.2017

HOTĂRARE
Privind : aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua
valoare a investiției compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate până la
31.12.2016 și valoare rest executat începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a
modificării cotei de TVA de la 20% la 19 % pentru investitia : „Extinderea retelei
de canalizare menajera in satele Strejesti, Strejestii de Sus si Colibasi in comuna
Strejesti, judetul Olt”, în cadrul Programului 7ational de Dezvoltare Locala
Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului comunei Strejeşti nr.1096/13.02.2017 privind
aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției
compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate pânâ la 31.12.2016 și valoare rest
executat începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20%
la 19 % pentru investitia : „Extinderea retelei de canalizare menajera in satele Strejesti,
Strejestii de Sus si Colibasi in comuna Strejesti, judetul Olt”, în cadrul Programului
National de Dezvoltare Locala;
- prevederile art. 291 (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 28/22.04.2013 pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare locala cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8(3) din Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 1851/20.05.2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala din 20.05.2013
- prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din legea nr. 215/2001 (r1), privind administraţia
publică, cu modofocările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, privind finanţele publice locale;
- raportul compartimentului de resort nr.1098/13.02.2017 privind aprobarea indicatorii
tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției compusă din
valoarea serviciilor/lucrărilor executate pânâ la 31.12.2016 și valoare rest executat
începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 %
pentru investitia : „Extinderea retelei de canalizare menajera in satele Strejesti, Strejestii
de Sus si Colibasi in comuna Strejesti, judetul Olt;
- rapoartul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 10/27.02.2017,
privind aprobarea indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a
investiției compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate pânâ la 31.12.2016 și
valoare rest executat începând cu data de 01.01.2017, ca urmare a modificării cotei de
TVA de la 20% la 19 % pentru investitia : „Extinderea retelei de canalizare menajera in
satele Strejesti, Strejestii de Sus si Colibasi in comuna Strejesti, judetul Olt;

În conformitate cu prevederile art. 36 (1) coroborat cu art. 115 alin.1, lit. b) din Legea
nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică
locală,
CO7SILIUL LOCAL AL COMU7EI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă si indicatorii tehnico economici pentru investitia „EXTI7DEREA
RETELEI
DE CA7ALIZARE ME7AJERA I7 SATELE STREJESTI,
STREJESTII DE SUS SI COLIBASI I7 COMU7A STREJESTI, JUDETUL OLT"
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Domnul Vizantie Constantin, primarul comunei Strejeşti, judeţul Olt este
desemnat sa reprezinte solicitantul în relatia cu autoritatea, investitia „EXTI7DEREA
RETELEI
DE CA7ALIZARE ME7AJERA I7 SATELE STREJESTI,
STREJESTII DE SUS SI COLIBASI I7 COMU7A STREJESTI, JUDETUL OLT.
Art. 3. (1) Se aproba cheltuielile de cofinanţare privind investiţia :„ EXTI7DEREA

RETELEI
DE CA7ALIZARE ME7AJERA I7 SATELE STREJESTI,
STREJESTII DE SUS SI COLIBASI I7 COMU7A STREJESTI, JUDETUL OLT”,
în cunatum de 41.993 lei cu T.V.A.
(2) Cheltuielile menţionate la alineatul (1) se finanţează de către beneficiar, respectiv
Comuna Strejeşti de la bugetul local şi cuprind cheltuieli legate de : amenajarea terenului; studiile
de teren; asistenţă tehnică; taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii; organizarea
procedurilor de achiziţii; comisioane, cote, taxe, costuri credite; probe tehnoligice şi teste, potrivit
dispoziţiilor art. 8 din Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. Hotărârerea ce va fi adoptată ulterior, se va comunica :
- Instituţiei Prefectului Olt;
- Primarului comunei Strejeşti;
- Compartimentului contabilitate.

Preşedinte de şedinţă,
Cojocaru Constantin

Avizat pentru legalitate
Secretar,
7eacşu Sorin

Anexa la H.C.L. nr. 11/27.02.2017
CARACTERISTICILE
PRI7CIPALE
SI
I7DICATORII
TEH7ICOECO7OMICI AI OBIECTIVULUI DE I7VESTITIE: „EXTI7DEREA RETELEI
DE CA7ALIZARE ME7AJERA I7 SATELE STREJESTI, STREJESTII DE SUS
SI COLIBASI I7 COMU7A STREJESTI, JUDETUL OLT”
TITULAR: Comuna Strejesti, judetul Olt
BENEFICIAR: Comuna Strejesti, judetul Olt
AMPLASAMENT Satele : Strejesti, Strejestii de Sus si Colibasi, comuna Strejesti,
judetul Olt – Regiunea de dezvoltare 5 SUD - VEST OLTENIA, România
PROIECTANT : SC MID INSTALL 2003 SRL
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI REPREZENTÂND NOUA
VALOARE
A
INVESTIȚIEI,
COMPUSĂ
DIN
VALOAREA
SERVICIILOR/LUCRĂRILOR EXECUTATE ȘI DECONTATE PÂNĂ LA 31.12.2016
ȘI VALOAREA REST DE EXECUTAT CA URMARE A MODIFICĂRII COTEI DE TVA
DE LA 20% LA 19 %

TOTAL GENERAL CU T.V.A.
După cum urmează :
Cheltuieli executate la 31.12.2016 –
cheltuieli eligibile (bugetul de stat)
TVA24% + 20%
Cheltuieli executate la 31.12.2016 –
cheltuieli neeligibile (de la bugetul local)
TVA 20%
rest executat la data de 01.01.2017
cheltuieli eligibile (de la bugetul de stat)
TVA 19%
rest de executat la data de 01.01.2017
cheltuieli neeligibile (de la bugetul local)
TVA 19%

lei
(inclusiv TVA )
3.807.676,28 lei
3.545.112,28 lei

12782 lei

207.789 lei

41.993 lei

I7DICATORI TEH7ICI AI I7VESTITIEI :
Retea de canalizare menajera- curgere gravitationala in lungime totala de L=
12550 m din conducte de PVC-U, multistrat:
•

5322 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm - in satul
Strejestii de Sus

•

7228 m conducte din PVC-U multistrat, SDR 41, SN4, De 250 mm - in satele
Strejesti si Colibasi

Statii de pompare apa uzata menajera
•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU1

•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU2

•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU3

•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU4

•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU5

•

Statii de pompare apa uzata menajera satul Strejestii de Sus SPAU6

•

Statii de pompare apa uzata menajera satele Strejesti si Colibasi SPAU7

Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala de L= 3254 m din
conducte de PEID
•

697 m conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, De 110 mm in satul Strejestii
de Sus

•

1532 m conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, De 75 mm in satul Strejestii
de Sus

•

1025 m conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6, De 75 mm in satele Strejesti
si Colibasi

Preşedinte de şedinţă,
Cojocaru Constantin

Avizat pentru legalitate
Secretar,
7eacşu Sorin

