
             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aprobarea documentației  tehnico- economice și a devizului general  pentru
obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA,

JUD. IALOMITA”FAZA II
 

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
-HCL NR. 7/20-03-2020 privind  implementarea obiectivului de investiție ,, MODERNIZARE 
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”
 - Documentația tehnico – economică și devizul General  la obiectivului de investiție 
”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”, FAZA 
II ÎN  comuna Movilița, judetul Ialomita, înregistrată sub nr. 780/19-02-2021
  -referatul  de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare inregistrat sub nr.  
    - raportul  compartimentului de specialitate nr.    
    - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
   - prevederile Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean
de Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 
 -  prevederile  Hotărârii  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și  conținutul-cadru  al
documentațiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiții  finanțate  din
fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Luând act  de  Programul Judetean de Dezvoltare  Locala Ialomita  ce are  ca scop îmbunătăţirea
continuă  a  calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin
dezvoltarea  de  comunităţi  rurale  și  urbane  sustenabile,  capabile  să  gestioneze  şi  să  utilizeze
resursele  în  mod  eficient,  pe  zone  de  potenţial  economic  și  pe  zone  de  prioritate,  asigurând
prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. 
      În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. b) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul  Administrativ,

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei

”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”
FAZA II,  comuna Movilița, judeţul Ialomiţa.
           Art.  2.  –  –  Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  a  obiectivul  de  investiție



”MODERNIZARE  ILUMINAT  STRADAL  ÎN  COMUNA  MOVILIȚA,  JUD.
IALOMITA”FAZA  II, pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Judetean  de
Dezvoltare Locala Ialomita, respectiv  indicatorii tehnico-economici și devizul general  conform
anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

           Art.3. – Se aprobă finanţarea ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA,  JUD.  IALOMITA”  FAZA II,   cu  valoarea  totală  de  341.645,59  Lei,  în  baza
Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de  50.582,51 lei cu TVA lei, din
valoarea totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 90 % -  45.524,26 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile 10% – 5.058,25 lei cu TVA

Art. 5. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei
MOVILIȚA,  judeţul  IALOMIŢA prin  aparatul  de  specialitate  și  va  fi  comunicat  prin  grija
secretarului general al comunei.
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