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  H O T Ă R Â R E 

 NR. 19 din 23.02.2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin 

compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2017, 

Având în vedere Raportul nr.1710  din 22.02.2017,  prin care Compartimentul 

financiar contabil impozite şi taxe propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin 

compartimentare și modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”  

Ţinând seama de prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.d) şi ale art.126 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

În temeiul prevederilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiţii: 

„Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și modernizare 

instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”, la valoarea totală a investiţiei de 

678.363 lei (inclusiv T.V.A.), echivalent 150.906 euro, din care C+M 618.487 lei 

echivalent 137.384 euro, cursul de schimb fiind cel raportat de BNR la data de 

13.02.2017, respectiv 4,5019 lei/euro. Valoarea totală eligibilă a fi finanțată din PNDL 

în baza contractului de finanțare nr. 14730 / 08.09.2015 este de 620.432 lei (inclusiv 

T.V.A.), echivalent a 137.815 euro, din care valoarea lucrărilor executate, solicitate și 

decontate este de 474.508 lei (inclusiv T.V.A), respectiv 105.402 euro, iar valoarea 

cheltuielilor de proiectare și inginerie solicitate și decontate este de 12.000 lei (inclusiv 

T.V.A.), respectiv 2.666 euro. Valoarea totală a lucrărilor rămase de executat la data de 

31.12.2016 este de 133.924 lei (inclusiv T.V.A.), respectiv 29.748 euro. 

 Art.2. - Se aprobă cheltuielile care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul 

de investiţii: „Reabilitare Școală Gimnazială Ibănești prin compartimentare și 

modernizare instalații electrice, comuna Ibănești, județul Mureș”, în valoare de 57.932 

lei (inclusiv T.V.A.), echivalent 13.090 euro, cursul de schimb fiind cel raportat de 

BNR la data de 13.02.2017, respectiv 4,5019 lei/euro. Valoarea lucrărilor executate și 
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decontate din bugetul local al comunei Ibănești este de 50.172 lei (inclusiv T.V.A), 

respectiv 11.145 euro, iar valoarea rămasă de decontat este de 7.760 lei (inclusiv 

T.V.A.), echivalent a 1.946 euro. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Ibăneşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Ibăneşti şi prefectului 

judeţului Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, 

precum şi pe pagina de internet www.ibanesti.ro   

 

 

    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmi            Contrasemnează 
                           Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
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