
              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

  

H O T Ă R Â R E  

privind apobarea idicatorilor tehnico-economici pentru lucrări suplimentare în cadrul 

obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale în comuna Leșu, judeţul Bistriţa-

Năsăud” 

 

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

ordinară, în data 19.09.2022, în prezența a 10 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3062 din 29.08.2022 al Primarului comunei Leșu, cu 

privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 3063 din 29.08.2022 întocmit de compartimentul 

Achiziții Publice prin care se propune apobarea idicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale în 

comuna Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud”; 

- Actul adițional nr. 2 la contractual de finanțare nr. 3606 din 04.12.2017. 

-Avizul favorabil nr. 3333/19.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL si ale OUG nr. 6 din 18 

ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

-prevederile art. 291 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. a), 

art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă idicatorii tehnico-economici pentru lucrări suplimentare în cadrul 

obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale în comuna Leșu, judeţul Bistriţa-

Năsăud” conform  Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă asigurarea din bugetul local a următoarelor cheltuieli neeligibile 

pentru lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale 

în comuna Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud” formată din următoarele capitole din deviz: 

Nr. 

crt. 

Denumirea caitolelor și subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare cu TVA 

în lei 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.5 Proiectare 139.230 

3.8 Asistență tehnica 59.500 

TOTAL CAPITOL 3 198.730 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.126,95 

TOTAL CAPITOL 5 12.126,95 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 

către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul primarialesu.ro la 

secţiunea Consiliul Local 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Leșu; 

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr 

de 10 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în funcţie. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-Primarul comunei Leșu; 

-Compartimentul financiar contabil; 
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