
R O M Â N I A 
JUDEŢUL ILFOV 

COM. GRĂDIŞTEA 
P R I M A R 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 8 din 28.02.2017 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Grădiştea, judeţul Ilfov", după actualizarea TVA, 

conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

CONSILIUL L O C A L A L C O M U N E I GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL ILFOV 
întrunit în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 28.02.2017, orele 1500 

°" Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Grădiştea, iniţiator al proiectului de hotărâre, 
- raportul de specialitate întocmit de d-nul Gherase Lucian - consilier în aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Grădiştea, 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Grădiştea 

pentru: 
• programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de 
disciplină, 
• agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
• învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi turism, 

<̂  în conformitate cu prevederile ari. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările si completările ulterioare, 

prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, 
prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
<r în temeiul art.36 alin.(2) lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
A r t . l Se aprobă noii indicatori economici, actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Grădiştea, judeţul Ilfov", 
după cum urmează: 

- valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 3.791.024,39 lei 
compusă din: 
- valoarea serviciilor de proiectare (inclusiv TVA): 93.600,00 lei 

(din care TVA 20% = 15600 lei) 

- valoarea lucrărilor de executat (inclusiv TVA): 3.697.424,39 lei 
(din care TVA 19% = 590.345,006 lei) 

Art. 2 (1) Primarul comunei Grădiştea, judeţul Ilfov, cu sprijinul compartimentelor de specialitate va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor si instituţiilor interesate, prin grija 


