
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA LECHINTA
CONSILIUL LOCAL LECHINTA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la

Obiectivul de investiţii
,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna Lechinta ,Județul

BISTRIŢA – NĂSĂUD.

Consiliul local al comunei Lechinta,judetul Bistrita-Nasaud, întrunit în şedinţă de
îndată,în data de 15.01.2016 în prezenţa a 12 consilieri,din totalul de 15 consilieri in
functie convocati.

Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Lechinta nr.199/15.01.2016;
-Raportul d-lui Herinean Marcel responsabil al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta nr.200/15.01.2016,
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare Drum Comunal DC 27A”,comuna Lechinta,
Judeţul Bistriţa - Năsăud”;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate juridica nr.256/15.01.2016 din cadrul
Consiliului local Lechinta;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate economico- financiara, nr. 253
/15.01.2016 din cadrul Consiliului local Lechinta ;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate învăţământ nr. 245/15.01.2016 din
cadrul Consiliului local Lechinta;
În conformitate cu:

- prevederile art.291 alin.(1) lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu
modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 339 /2015– Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai

obiectivului de investiţii ,,MODERNIZARE DC 27 A” ,comuna Lechinta,
Judetul Bistrita – Nasaud”,elaborate de ,,S.C. DP PROIECT S.R.L.”, cu sediul în



municipiul Cluj – Napoca, str. Zorilor, nr.40, ap.17, judeţul Cluj;
- prevederile Legii nr.82/1998 pentru aprobarea O.G.nr.43/1997privind regimul

juridic al drumurilor republicata;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,b”şi ,,d”, alin.(4) lit.,,d”şi alin.(6) lit.,,a” pct.13,

art.45 alin.(1) , art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DP PROIECT S.R.L. Cluj –

Napoca, pentru obiectivul de investiţii,, Modernizare Drum Comunal DC 27 A”,comuna
Lechinta, Judetul Bistrita – Năsăud” si indicatorii tehnico – economici prevăzuţi în anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va realiza din fonduri
atrase de la Guvernul României.

Art. 3. - Valoarea totală a investiţiei este de 5.226.789 lei cu TVA din care C+M este
de 4.775.491,00lei cu TVA eligibil de la bugetul de stat5.109.158,80 lei cu TVA, conform
devizului general prezentat in anexa nr.2 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Se aproba asigurarea unei cofinantari in valoare de:117.630,20 lei cu TVA, pentru
obiectivul de investitii: " Modernizare Drum Comunal DC 27 A”,comuna Lechinta, Judetul
Bistrita – Năsăud”

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Lechinta,judetul Bistrița-Năsăud – domnul Florian Romeo-Daniel şi
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Lechinta.

Art.5.Cu data adoptării prezentei Hotărârii se abrogă Hotărârea nr.39/07.08.2014,,
Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la
Obiectivul de investiţii,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna
Lechinta ,Județul BISTRIŢA – NĂSĂUD.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12voturi,,pentru” , 0 voturi,,împotrivă”,0
voturi,,abțineri” din totalul de 12 consilieri prezenti si se comunică de către doamna Hanes
Rodica – secretarul comunei Lechinta cu :

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
- primarul comunei Lechinta– domnul Florian Romeo-Daniel;
- compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Lechinta.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
BERARI MIHAI-DANUT HANES RODICA

Nr.1 Din 15.01.2016



ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NÂSÂUD
PRIMÂRIA COMUNEI LECHINTA
Nr.200/15.01.2016

RAPORT
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico -economici la Obiectivul
de investiţii,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna

Lechinta ,Județul BISTRIŢA – NĂSĂUD.

Subsemnatul Herinean Marcel ,responsabil al compartimentului de urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta,judetul Bistrița-
Nasaud,

Având în vedere:
-Adresa nr.1534/12.01.2016 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice,Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;
-Prevederile art.291 alin.(1) lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu
modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 339 /2015– Legea bugetului de stat pe anul 2016;
-Proiectul de hotarare ,initiat de primarul comunei Lechinta
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,b”şi ,,d”, alin.(4) lit.,,d”şi alin.(6) lit.,,a” pct.13,

art.45 alin.(1) , art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare

PROPUN:
Sa adoptati proiectul de hoatarare in forma propusa ,adica sa adoptati Studiul de

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la Obiectivul de investiţii
,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna Lechinta ,JudețulBISTRIŢA –
NĂSĂUD.A fost necesară emiterea acestui proiect de hotărâre deoarece prin art.291 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare s-a
modificat cota TVA de la 24%-20%.

RESPONSABIL URBANISM,
HERINEAN MARCEL



ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NÂSÂUD
PRIMÂRIA COMUNEI LECHINTA
Nr.199/15.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico -economici la Obiectivul
de investiţii,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna

Lechinta ,Județul BISTRIŢA – NĂSĂUD.

Subsemnatul Florian Romeo-Daniel , primarul comunei Lechinta,judetul Bistrița-
Nasaud,

Având în vedere:
-Adresa nr.1534/12.01.2016 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice,Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;
-Prevederile art.291 alin.(1) lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu
modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 339 /2015– Legea bugetului de stat pe anul 2016;
-Proiectul de hotarare ,initiat de primarul comunei Lechinta
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,b”şi ,,d”, alin.(4) lit.,,d”şi alin.(6) lit.,,a” pct.13,

art.45 alin.(1) , art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare

PROPUN:

Adoptarea Studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la Obiectivul de
investiţii,, MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 27 A”, comuna
Lechinta ,JudețulBISTRIŢA – NĂSĂUD.Emiterea acestui proiect de hotărâre a fost necesar,
deoarece prin art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările si
completările ulterioare s-a modificat cota TVA de la 24%-20%,fapt care a necesitat emiterea
unei noi hotarara cu indicatorii actualizati.

PRIMAR,



Ing.Florian Romeo-Daniel


