
  ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI  

COMUNA MOȘNA 

CONSILIUL LOCAL  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR 225/21.01.2020 
Privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

Proiectului  ,, Modernizare drumuri locale in sat Mosna,judetul Iasi” 

  

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi, întrunit in sedinta ordinara;  

Avand  în vedere  referatul Primarului nr  226/21.01.2020 

Avand  în vedere  referatul Primarului nr  227/21.01.2020;   

Avândn vedere HCL NR 42/19.04.2019 de aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli/2019       

  Avand in vedere avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Mosna  precum si al secretarului comunei; 

  Având în vedere  prevederile  din Legea 227/2015 

Avand in vedere prevederile HG 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, republicata si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a documentatiilor 

tehnice;  

PROPUNE: 

 

   Art.1  -   Se aprobă  realizarea  Proiectului ,,Modernizare drumuri locale în sat Mosna,judetul Iasi” 

din fonduri guvernamentale/locale. 

   Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati  pentru obiectivul de investitii   

“Modernizare drumuri locale in sat Mosna,judetul Iasi”  conform  anexei nr 1 la prezenta : 

Valoarea totala a investitiei este de 4.994.462,43 lei,cuTVA inclus,din care C+M4.250.406,31 lei  

  Art.3 -   Se desemneaza domnul POPA GEORGEL-  Primarul Comunei Mosna, ca responsabil de  

ducere la indeplinire  pentru realizarea proiectului,  având calitatea  de a reprezenta Comuna Mosna în 

relatia cu Autoritatățile, in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale care sunt necesare finalizarii 

acestui Proiect ; 

   Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Comunei Mosna, prin  

compartimentul  financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna,jud. Iasi 

  Art.5 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, Primarului comunei ,compartimentului  

financiar contabil  precum  si institutiilor interesate implicate în realizarea acestuia,  Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi pentru controlul legalitatii.  

 
INITIATOR – 

PRIMAR ING.GEORGEL POPA 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI  

COMUNA MOȘNA 

CONSILIUL LOCAL  

 HOTĂRÂREA  8 / 30.01.2020  
Privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

Proiectului  ,, Modernizare drumuri locale in sat Mosna,judetul Iasi” 

  

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi, întrunit in sedinta ordinara;  

Având în vedere Proiectul de hotarâre  225/21.01.2020 initiat de Primarul comunei Mosna 

Avand  în vedere  referatul  compartimentului de specialitate  nr  226/21.01.2020 

Avand  în vedere  referatul Primarului nr  227/21.01.2020;   

Avândn vedere HCL NR 42/19.04.2019 de aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli/2019       

  Avand in vedere avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Mosna  precum si al secretarului comunei; 

  Având în vedere  prevederile  din Legea 227/2015 

Avand in vedere prevederile HG 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, republicata si HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare a documentatiilor tehnice;           

  Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                             

   În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

HOTARASTE: 

   Art.1  -   Se aprobă  realizarea  Proiectului ,,Modernizare drumuri locale în sat Mosna,judetul Iasi” 

din fonduri guvernamentale/locale. 

   Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati  pentru obiectivul de investitii   

“Modernizare drumuri locale in sat Mosna,judetul Iasi”  conform  anexei nr 1 la prezenta : 

Valoarea totala a investitiei este de 4.994.462,43 lei,cuTVA inclus,din care C+M4.250.406,31 lei  

  Art.3 -   Se desemneaza domnul POPA GEORGEL-  Primarul Comunei Mosna, ca responsabil de  

ducere la indeplinire  pentru realizarea proiectului,  având calitatea  de a reprezenta Comuna Mosna în 

relatia cu Autoritatățile, in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale care sunt necesare finalizarii 

acestui Proiect ; 

   Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Comunei Mosna, prin  

compartimentul  financiar contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna,jud. Iasi 



  Art.5 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, Primarului comunei ,compartimentului  

financiar contabil  precum  si institutiilor interesate implicate în realizarea acestuia,  Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi pentru controlul legalitatii.  

                                                                                           
            Prezenta HCL Nr. 8/  30. 01.2020 a fost adoptata în sedinta      extraordinara din    30.01.2020 cu un total de  

voturi                                              

Total consilieri 15 

Prezenti 13 

Pentru 13 

Împotrivă 0 

Abtineri 0 

                                              
                                                                                                     Emisa   30.01.2020 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                          Contrasemnează,                                                           

    Consilier local,                                                                         SECRETARUL COMUNEI 

       Postu Ion                                                                                          Diaconu Rodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                            

 
 


