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COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 
                             
                             HOTĂRÂRE 
 privind reactualizarea indicatorilor tehnico- economici reprezentând noua  
   valoare a investiţiei ,, Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei ,  
 judeţul Prahova’’, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate  
  decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 şi valoarea rest de executat   
 
           Având în vedere prevederile O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală , cu modificări si completări aduse 
prin O.A.P. nr.1851/2013 ce cuprinde Normele metodologice de punere in aplicare 
a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă , cu modificările şi completările 
ulterioare, 
         Ţinând cont de prevederile art.291 alin.1lit.b din legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, conform cărora nivelul cotei TVA este de 19% începând cu data de 
1.01.2017,  
         Luând act de devizul general reactualizat nr.1695/9.03.2017 privind 
cheltuielile de capital necesare investitiei, întocmit de către proiectantul Sc.Hurad 
Ab Srl Bucureşti, care a fost reactualizat cu noua valoare a investiţiei , şi anume 
3.092.878 lei cu TVA , din care C+M : 2.803.282 lei , 
         Luând în considerare prevederile art.1, art.5-art.7, art.10 din H.G.nr.907/2016 
privind etapele de elaborare si continutul –cadru al documentaţiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice , 
         Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Analizând indicatorii tehnico –economici reactualizaţi ai proiectului 
’’ MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GURA VITIOAREI, JUDEŢUL 
PRAHOVA",conform documentaţiei depuse de proiectant în data de 9.03.2017 , 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.d, 45 alin.2 lit.d, art.115 alin.1 lit.b 
alin.3 si alin.5-alin.7 şi art.128 din legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 



          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA VITIOAREI , JUDEŢUL 
PRAHOVA , 
 
 
                                        HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1- Se reactualizează indicatorii tehnico- economici ai proiectului  
,, MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GURA VITIOAREI, 
JUDEŢUL PRAHOVA", reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din 
valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 
31.12.2016 şi valoarea rest de executat , astfel: 
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) =  3.138.361 lei , din care C+M- 2.803.282 
lei , din care :- buget de stat :  3.092.878 lei 
                       -buget local :         45.483 lei  
Lungime drum = 4.225 km, 
Stadiu fizic realizat : 60%. 
ART.2-Se aprobă modificarea art.1 din hotărârea Consiliului local nr.7/31.01.2017 
privind actualizarea sumei ce reprezintă cofinanţare la obiectivul de investiţii, cu 
valoarea reactualizată de 3.092.878 lei . 
ART.3- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Gura Vitioarei. 
ART.4 -Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova , Primarului localităţii , Ministerului Dezvoltarii 
Regionale , Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene , precum si 
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin 
intermediul Secretarului unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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