
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL  LOCAL  HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

NR. 58/30.09.2021 

privind actualizarea  indicatorilor tehnico - economici 

 la obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere  

afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau” 
 

 

 

  Consiliul local al comunei Helegiu, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara din   

30.09.2021,    

    Vazand: 

 -Referatul de aprobare nr. 7147/29.09.2021 al Primarului comunei Helegiu , prin   

         care  se propune aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico - economici  la 

  obiectivul  de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii  

          rutiere afectate de calamitati in  comuna Helegiu, judetul Bacau”; 

-Referatul   Compartimentului de specialitate  nr.   7148/29.09.2021. 

- Avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 

30/30.09.2021; 

In conformitate cu prevederile; 

-OUG  57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, OG 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal - bugetare,  ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,  

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului 

de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere  afectate de 

calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau”,  conform devizului general 

actualizat cuprins în anexa  nr. 1,    parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art 2.  (1) Valoarea totala actualizata a obiectivului de investitii este de   

        164.867.466,66 lei  inclusiv TVA din  care  130.988.688,97 lei inclusiv TVA ; 

 (2) Din valoarea totala a obiectivului de investitii, 164.426.572,25 lei inclusiv  

         TVA poate fi  finantata de Compania  Nationala de  Investitii S.A. prin  

         Subprogramul - LUCRARI DE PRIMA  URGENTA iar 440.894,41 lei  

          inclusiv TVA va fi suportata de la bugetul local. 



Art. 3 - Se aproba cofinantarea proiectului de la bugetul local cu suma de 

440.894,41 lei inclusiv TVA. 

Art. 4– Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului 

comunei Helegiu, biroului Financiar -Contabilitate, Compartiment Dezvoltare, 

Achizitii Publice, Investitii precum si Prefectului Judetului Bacau si va fi adusa 

la cunostinta publica, prin afisare la sediul institutiei si pe pagina institutiei 

https://comunahelegiu.ro.  

 
 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                         Contrasemenaza, 

 Coman Elena                                                              Secretar general al comunei 

                                                                                jr.Mariana Spiridon 
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Adoptata  cu: 

12 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

1 voturi « abtineri » 

13
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 

https://comunahelegiu.ro./

