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HOTĂRÂREA nr. 7 
din 01 februarie 2016 

 

             Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după încheierea 
contractelor de achiziţie şi modificarea cotei TVA la 20%, pentru investiţia „Reabilitare 
si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag 
judeţul Timiş", finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.   
 
              Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Județul Timiș 
              Având în faptul că au fost finalizate procedurile de achiziţii publice aferente 
obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi 
staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş" finanţat prin PNDL;  
            Având în vedere prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
conform cărora începând cu data de 01.01.2016 nivelul taxei pe valoarea adăugată este 
20%.   
            Ţinând cont de adresa nr. 1584/11.01.2016 a MDRAP. 
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 
            Ţinând cont de prevederile HG 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. 
            În conformitate cu prevederile  art.36 al. (2) lit. b) şi al. (4) lit, d) din Legea nr. 215 
/ 2001 republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
              Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi după încheierea 
contractelor de achiziţie şi modificarea cotei TVA la 20%, pentru investiţia „Reabilitare 
si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag 
judeţul Timiş", finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală după cum 
urmează:    
a) Valoare investiție : 8.710.398 lei  (7.258.665 lei + 1.451.733 lei TVA) din care: 
1) fonduri de la bugetul de stat 8.557.453 lei ( 7.131.211 lei + 1.426.242 lei TVA) 
2) fonduri de la bugetul local 152.945 lei ( 127.454 lei + 25.491 TVA ) 
b) Valoare C+M: 6.379.203 lei (5.316.002 lei +  1.063.201 lei TVA) din care:  
1) fonduri de la bugetul de stat 6.367.406 lei ( 5.306.172 lei + 1.061.234 lei TVA) 
2) fonduri de la bugetul local 11.797 lei ( 9.831 lei + 1.966 lei TVA ) 
              Art. 2  Se aprobă Devizul General actualizat cu cota de TVA 20% anexat la 
prezenta. 
              Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru. 
              Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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