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EXPU�ERE DE MOTIVE 
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local 

pentru obiectivul de investiții:  „MODER!IZARE DRUM COMU!AL DC 29 Î! 
COMU!A U!ȚE!I, JUDEȚUL BOTOȘA!I ” conform noilor prevederi legislative în 

domeniul fiscal 
 

Prin adresa nr.7552/30.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fonduri Europene, revine la adresa nr.2657/12.01.2017 cu privire la măsurile 
necesare a fi intreprinse pentru derularea Programului Național de dezvoltare Locală ca 
urmare a modificării Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru respectarea altor 
prevederi legale, înregistrată la nr.559 din 30.01.2017. 

Pentru aceasta este necesar a se reactualiza indicatorii tehnico-economici și a 
cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: „MODER�IZARE DRUM 
COMU�AL DC 29 Î� COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL BOTOȘA�I ” conform noilor 
prevederi legislative în domeniul fiscal. 

Proiectul de hotărâre are ca bază legală următoarele prevederi legale: 
- art. 6 şi 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  de aprobare a 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală  cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Ordinului nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala cu modificările şi completările ulterioare. 
ținând cont de Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii; 

-  art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

-  art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare; 

- art.291 alin.1, lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Se actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

„MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29 Î� COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL 
BOTOȘA�I ”, conform noii cote de T.V.A. de 19 % după cum urmează: 

TOTAL GENERAL = 2.424.942   lei (TVA inclus) 
din care: 

         C + M = 2.043.211 lei (TVA inclus).  
TOTAL BUGETUL DE STAT = 2.299.402 lei (TVA inclus); 
Art. 2. – Se reactualizează cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă 

obiectivului de investiții: „Modernizare drum comunal DC 29 din comuna Unteni, judetul 
Botosani ”,  după cum urmează:  

TOTAL = 125.540   lei (TVA inclus) din care: 



 

Capitol: 
Sumă:  (TVA inclus) 
-lei 

Cap 1. 0 
Cap.3 cu excepția  PT+DE+DTAC+verificator 106.653 
Cap.5.1.2. 0 
Cap. 5.2. 18.887 
Cap.6 0 

 Evaluez că promovarea unui proiect de hotărâre nu are impact negativ asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
 Propun un proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatoriilor tehnico-economici 
și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: „MODER�IZARE DRUM 
COMU�AL DC 29 Î� COMU�A U�ȚE�I, JUDEȚUL BOTOȘA�I ” conform noilor 
prevederi legislative în domeniul fiscal. 
 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local 

pentru obiectivul de investiții:„MODER IZARE DRUM COMU AL DC 29 Î  COMU A 
U ȚE I, JUDEȚUL BOTOȘA I” conform noilor prevederi legislative în domeniul fiscal 
 

Consiliul local al comunei Unțeni,județul Botoșani, 
văzând adresa nr.7552 din 30.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

 analizând propunerile primarului comunei Unțeni  cu expunerea de motive 

nr.748/2017, 

având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Unțeni, județul Botoșani, înregistrat sub numărul 749/2017, 

având în vedere rapoartele: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi 
comerţ; 

-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 

-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

în baza  prevederilor: 
- art. 6 şi 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  de aprobare a 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală  cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordinului nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala cu modificările şi completările ulterioare. 
ținând cont de Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii; 
-  art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
-  art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si 

completările ulterioare; 

- art.291 alin.1, lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
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Art.1. -  Se actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții: „MODER�IZARE DRUM COMU�AL DC 29 Î� COMU�A U�ȚE�I, 
JUDEȚUL BOTOȘA�I”, conform noii cote de T.V.A. de 19 % după cum urmează: 

TOTAL GENERAL = 2.424.942   lei (TVA inclus) 

din care: 
         C + M = 2.043.211 lei (TVA inclus).  

TOTAL BUGETUL DE STAT = 2.299.402 lei (TVA inclus); 
Art. 2. – Se reactualizează cofinanțarea bugetului local al comunei Unțeni aferentă 

obiectivului de investiții: „Modernizare drum comunal DC 29 din comuna Unteni, judetul 
Botosani ”,  după cum urmează:  

TOTAL = 125.540   lei (TVA inclus) din care: 

Capitol: 
Sumă:  (TVA inclus) 

-lei 

Cap 1. 0 

Cap.3 cu excepția  PT+DE+DTAC+verificator 106.653 

Cap.5.1.2. 0 

Cap. 5.2. 18.887 

Cap.6 0 

Art. 3. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIȚIATOR, 

Paladi Constantin 


