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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 

privind aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul  

„Intrare in legalitate - Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tamași, județul Bacău” 

 

 

 

          Consiliul local al al Comunei Tamași, județul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară in data de 

21.03.2022: 

 

Avand in vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 1952 din 03.03.2022 întocmit de către domnul Rotariu Florin  – consilier 

asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

-Devizul general întocmit de proiectantul SC S.C. Mapro Dracons SRL pentru obiectivul „Intrare in 

legalitate - Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tamași, județul Bacău” 

-Referatul nr. 176/2021 privind verificarea de calitate (faza PTH + DTAC) pentru obiectivul 

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

-Referatul nr. 177/2021 privind verificarea de calitate (faza dispozitie de santier) pentru obiectivul 

“Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

-Dispozitia de santier pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, 

Județul Bacău”; 

-Memoriu justificativ aferent dispozitiei de santier obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Tamași, Județul Bacău”; 

-Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 829/27.01.2021; 

-Referatul de aprobare al primarului Comunei Tamași  cu nr. 2025 din 04.03.2022;  

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași  

În conformitate cu prevederile: 

- Prevederile 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; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administatia publica; 

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. 3, lit. a,  art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

PROPUNE 

 

Art. 1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică a proiectului „Intrare in legalitate - 

Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tamași, județul Bacău”, întocmita de S.C. Mapro 

Dracons SRL, CUI RO33340157, J07/218/2014, respectiv principalii indicatori tehnico-economici 

după cum urmează: 

 

(1) Terenul de amplasament este domeniu public al Comunei Tamasi iar drumurile care fac 

obiectul proiectului sunt : 



 

 
Nr. 

crt. 

Denumire  Amplasament  Lungime  

1 DS 987 Satul Chetriș 268 m 

2 DS 72/1 Satul Chetriș 217 m 

                Total    485 m 

 

 

(2) Valoarea totală a investiţiei (fără T.V.A) este de 290.025,76 lei 

               Valoarea TVA este de    55.104,89 lei 

Valoarea cu TVA este de   345.130,65 lei 

Din care C+M (fără T.V.A) este de 290.025,76 lei 

           C+M (T.V.A) este de     55.104,89 lei 

         C+M (cu T.V.A) este de  345.130,65 lei 

 

Art. 2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum şi 

cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului 

local şi/sau împrumuturi. 

 

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Tamaşi şi 

Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu  

 

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Tamaşi, Instituţiei Prefectului- Judeţul 

Bacău, precum şi altor instituţii interesate şi va fi adusă la cunoştinţa publică conform legii. 

 

  

               Initiator,      Avizat pentru legalitate 

     Primar                    Secretar generalal,  

          Matieș Andrei Daniel         Ciocarlan Andreea 

 
                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


