
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2019; 

 Având  în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 27/2019 privind aprobarea notei conceptuale  și 

temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii  “Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate 

de viituri în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”; 

 - O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizaţi în Documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I) pentru investiţia ”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate 

de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui”, conform anexei nr. 1, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Valoarea totală a obiectivului de investiţie este de 4.987.061,21 lei inclusiv 

TVA, din care se aprobă cofinanţarea din bugetul local în sumă de 154.700,00 lei inclusiv TVA. 

Art. 3. - Finanţarea investiţiei se va asigura prin Compania Naţională de Investiţii: 

“C.N.I.“ S.A. 

 Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

          Consilier                     Secretar 

                Năftică Vasile                                                Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

 

Griviţa, 30 octombrie 2019 

Nr. 48 
                Aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 48/30.10.2019 

 

PRINCIPALII INDICATORI 

tehnico – economici ai investiţiei 

”Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

 

FAZA DE PROIECTARE: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) 

 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 12 luni ( 2 luni proiectare + 10 luni execuție) 

 

EŞALONAREA INVESTIŢIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

    

1 TOTAL CAPITOLE 4.196.868,06 4.987.061,21 

2 Din care C+M 3.469.350,00 4.128.526,50 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 4.832.361,21 lei cu TVA; 

 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local) 154.700,00 lei TVA; 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională 

de Investiții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


