
ROMÂNIA 
JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂRCULEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții „ Proiectare tehnică și execuție a obiectivului de investiții  Extindere rețele de 
canalizare în comuna Mărculești, județul Ialomița ” 

 
 

          Consiliul local al comunei Mărculești, județul Ialomița, 
Având în vedere: 

–  expunerea de motive a primarului nr. 136 din 15.01.2016; 
–  raportul compartimentului de specialitate nr. 137 din 15.01.2016; 
–  adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1584 din 

11.01.2016; 
–  prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
–  prevederile Ordinului nr. 1851 / 2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare; 

–  prevederile Anexei 4, pct. A, art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28 / 2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

–  prevederile Legii nr. 273 / 2006, privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

–  prevederile Legii nr. 227 / 2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 2 ), lit. b) coroborate cu prevederile art. 36, alin. ( 4 ), 
lit. d), art. 45, alin. ( 1 ), art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215 / 2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „ 
Proiectare tehnică și execuție a obiectivului de investiții Extindere rețele de canalizare în 
comuna Mărculești, județul Ialomița ”, după cum urmează: 
a) Valoarea totală a investiției, compusă din valoarea lucrărilor executate, decontate sau 
nedecontate până la 31.12.2015 și valoarea rest de executat este de 3.886.835,23 lei fără TVA, 
respectiv 4.713.728,92 lei cu  TVA, din care: 
         Construcții + Montaj = 3.775.049,35 lei fără TVA, respectiv 4.579,585,862 cu TVA 
Art.2. Primarul comunei Mărculeşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.   
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
             SIMA ADRIAN                                                                   SECRETAR, 
                                                                                     GEAMBAŞU ŞTEFANIA - FELICIA                    
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Adoptată astăzi, 18.01.2016 
La Mărculeşti 
ROMÂNIA 


