
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R.63 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general actualizat aferente obiectivului de 

investiții: “Modernizare drumuri de interes local în comuna Mogoșești, județul Iași”  
  

Consiliul local al comunei Mogoșești, judeţul Iași, întrunit în ședință de lucru la data de 

23.09.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6318/01.09.2022, privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și a devizului general actualizat aferente obiectivului de investiții 

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Mogoșești, județul Iași”. 

Având în vedere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii mai sus 

menționate, proiect întocmit de primarul comunei Mogoșești, în temeiul art. 136, alin. (1)-(3) din 

Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019; 

            Având în vedere raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 7006/15.09.2022; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșești 

nr.54/21.09.2022; 

            Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021  pentru 

aprobarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny"; 

Având în vedere Ordinul 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

            Având în vedere prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 cu modificările si 

completările ulterioare; 

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice; 

Având în vedere art.129, alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.d) coroborat cu art. 139 din Codul 

administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare;  

            Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Mogoșești, județul Iași, conform Anexei nr.1 

la prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții “Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Mogoșești, județul Iași”, conform anexei nr.2 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Mogoșești, județul Iași, a sumei 

de 1.069.154,15 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 

conform prevederilor art.4 alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a)-d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021. 

 Art.4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul comunei Mogoșești împreună cu aparatul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, tuturor instituțiilor interesate 

precum si Instituției Prefectului Județului Iaşi pentru controlul legalității.   

 

            

      

Dată astăzi, 23.09.2022 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

Consilier local, DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

         Secretar general,  

          Mariana Anton 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Adoptată în ședința publică din data de 23.09.2022, cu un număr de ....14.....voturi „pentru”, …0.... „abțineri” și ....0….. voturi 

„împotrivă”, exprimate de un număr de …14…… consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  consilieri în funcție. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 63/23.09.2022  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

23.09.2022   

2  Comunicarea către primar 03.10.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 03.10.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 03.10.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 

03.10.2022   
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Anexa nr.1 la HCL nr.63 din 

23.09.2022 

    

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții 

 
Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

MOGOSESTI,  

JUDETUL IASI” 

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI 

Beneficiar (UAT) 
UAT Comuna Mogosesti, 

judetul Iasi 

Amplasament: 
Comuna Mogosesti, sat 

Hadambu 

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 5.047.864,68 

din care C+M (lei inclusiv TVA) 4.562.611,96 

Curs BNR lei/euro  din data 22.09.2021 4,9495 

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli 

eligibile lei inclusiv TVA) 
3.978.710,53 

Valoare finanțată de UAT Comuna Mogosesti (lei inclusiv TVA) 1.069.154,15 

    

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, 

drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și 

variante ocolitoare ale localităților 

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

U.M. Cantitate  

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA) 

Lungime drum  - terasamente m 2.120,00 695.987,27 

Lungime drum - strat fundație m 2.120,00 854.361,39 

Lungime drum - strat de bază m 2.120,00 706.371,09 

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m 2.120,00 1.298.307,31 

Lățime parte carosabilă m 3,00 - 5,00   

Șanțuri/rigole m 2.141,50 458.423,70 

Trotuare m ……….   

Lucrări de consolidare m ……….   

Poduri (număr/lungime totală) buc./m ……….   

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m ……….   

Alte capacități: lucrari preliminare, podete, semnalizare rutiera, dren longitudinal, 

accese 
    493.231,20 

    

    

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 

nr. 1321/20.09.2021 (euro, fără TVA) 
km 330.000,00 

Verificare încadare în standard de cost 

Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul de beneficiari direcți/km 

drum (euro fără TVA) 
km 318.896,35 

    

    

    



 

Primar 

Nume Prenume, POPA-ROSU RODICA 

Semnătura …………. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


