ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LO CAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actaulizați, reprezentând noua valoare a
investiției ”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”, compusă din valoarea
serviciilor/lucărilor executate, decontate sau nedecontate până la 31.12.2016, și valoarea rest de
executat
Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Ştreangă Gheorghe -primarul comunei Frătăuţii Noi,
înregistrată cu nr.1628 / 24.02.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate , înregistrat cu nr. 1627 / 24.02.2017;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. ____ / 27.02.2017;
- Adresa nr. 7552/2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
- Adresa nr. 2946/14.02.2017 a Institutiei Prefectului-jud. Suceava;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 29.06.2006 cu privire la finantele publice
locale;
- Prevederile art. 14 alin. (1) și (2) din OUG28/2013;
- Prevederile art. 291, alin (1) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.”c” si art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞT E:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii
”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat în comuna Frătăuţii Noi” conform Anexei

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil al primăriei vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de sedinţă,
Mihai Moisuc,

Contrasemnează :
Secretar al comunei,
Moisuc Oltea-Rodica

Frătăuţii Noi, 27.02. 2017
Nr. 13

Anexa la Hotararea Consiliului local Frătăuţii Noi,
Nr. 13 din 27.02.2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI

” aprobarea indicatorilor tehnico-economici actaulizați, reprezentând noua valoare a investiției
”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”, compusă din valoarea serviciilor/lucărilor
executate, decontate sau nedecontate până la 31.12.2016, și valoarea rest de executat ”
curs - 1EURO = 4,5169 lei din 24.02.2017
Mii lei
Valoare inițială totală,
inclusiv TVA

4.049,361
2.749,570

652,515

Investiţie

317,789

70,355
(curs 1
euro=4,5169 lei
din 24.02.2017

Investiţie

219,734

48,647

Investiţie

98,055

21,708

Luni

12

1.
Din care C + M
Valoarea
investiţieiRest de
executat,din
care:
2.

Buget de stat
local
Buget local

3.

Mii euro

960,976
(curs 1
euro=4,2138 lei,
din 10.07.2009)

Durata de realizare a
investiţiei
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Mihai MOISUC

Oltea-Rodica MOISUC

