
                    

 
                                    R O M Â N I A  

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

 

                              HOTĂRÂREA NR. 13/2016 
 
Privitor la: modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/18.01.2016, a Consiliului local al Comunei 
Lăcusteni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de 
investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni” 
 
           Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data 04.02.2016, la care participă un nr. de 8 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie. 
 Văzând că  dl. IOJA MIHAI, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie, 
februarie şi martie, 2016; 
           Având în vedere : 
        Expunerea de motive nr. 369/04.02.2016, prezentată de d-nul. Puchin Marin, primarul 
comunei Lăcusteni, privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/18.01.2016, a Consiliului local al 
Comunei Lăcusteni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul 
de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”şi proiectul de hotărâre 
înaintat spre dezbatere consiliului local; 
        Raportul de specialitate nr. 368/04.02.2016, al Compartimentului achiziţii;  
        Hotărârea nr. 4/18.01.2016 a Consiliului Local al comunei Lăcusteni privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare 
drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”; 
        Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie „Modernizare 
şi asfaltare drum DC 63 Găneşti – Lăcusteni”, actualizat la 01.01.2016; 
        Raportul nr. 370/04.02.2016, de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul comunei Lăcusteni;       
        În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale şi art. 291 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, 
coroborate cu art. 36 alin. (4) lit. d) şi 126 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală cu modificările şi completările ulterioare, 
         În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publica locala, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi „pentru” adopta 
următoarea:                                                     
                                                          H O T Ă R Â R E 
             Art. 1. Se modifică articolul 1 din Hotărârea nr. 4/18.01.2016, a Consiliului local al 
Comunei Lăcusteni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul 
de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”, care va avea următorul 
cuprins:  
            „Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ 
Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea, 
conform devizului anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre: 
 

Valoare executată şi 
decontată până la data de 
31.12.2015, inclusiv TVA 

-lei- 

Valoare rest de executat la 
data de 01.01.2016, inclusiv 

TVA 
-lei- 

Valoare investiţie, inclusiv 
TVA 
-lei- 

Valoare totală C+M Valoare 
totală 

C+M Valoare 
totală 

C+M 

1.429.924 1.160.224 529.573 391.256 1.959.497 1.651.480 



              
             
              Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni, prin compartimentul de specialitate va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
             Art.  3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea, primarului 
comunei Lăcusteni, Ministerului Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale şi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului 
comunei. 
                                                    

  Lăcusteni 04.02.2016 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              Contrasemnează,  
                     IOJA MIHAI                  SECRETAR,   
                                     BRĂNESCU  ADRIAN 
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  Anexă la HCL nr.13 din 04.02.2016
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	           Având în vedere :
	        Expunerea de motive nr. 369/04.02.2016, prezentată de d-nul. Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni, privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/18.01.2016, a Consiliului local al Comunei Lăcusteni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şi asfaltare drum DC 73 Găneşti – Lăcusteni”şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;



