JUDEŢUL IASI
COMUNA RUGINOASA

HOTĂRÂREA nr. 58 din 17.09.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiție „Extindere
reţea de canalizare pe strada Unirii, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”

Consiliul local al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 56/11.09.2020, iniţiat de primarul comunei Ruginoasa,
judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 8936/11.09.2020 întocmit de către primarul comunei
Ruginoasa, judeţul Iaşi;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ruginoasa nr.
8937/11.09.2020;
Având în vedere HCL nr. 35 din 12.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului de
investiţie: „Extindere reţea de canalizare în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”;
Având în vedere devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție
„Extindere reţea de canalizare pe strada Unirii, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”, întocmit de SC
CONALID S.R.L., în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane, modificată şi
completată prin Legea nr. 515/2002;
Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006,
modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere H.C.L nr. 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului general de venituri şi
cheltuieli al comunei Ruginoasa pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129, art. 139, 196 alin. (1) lit. a), 197 alin. (1), (2), (3) (4) şi (5)
art. 198 şi art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere reţea de canalizare pe strada
Unirii, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi”, în sumă de 200.000 lei din care 169.117 lei fără TVA şi
31.834 lei TVA.
(2) Informațiile prezentate la alin. (1) sunt conforme cu Devizul General privind cheltuielile
necesare realizării obiectivului de investiţii întocmit de proiectant: SC CONALID S.R.L.
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Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în Bugetul local pentru perioada de realizare
a investiţiei.
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Ruginoasa, dl. DĂNUȚ NECHIFOR.
Art. 5. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale va face publică prezenta hotărâre
prin afișarea la sediul Primăriei Ruginoasa și va comunica copie după prezenta hotărâre primarului
comunei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru exercitarea controlului de legalitate
asupra actelor administrative.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Pristăviţa Ionuţ – Constantin
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al unităţii administrativ – teritoriale,
Axenia – Frija Corina

