
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 H O T A R A R E 
 

Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici 

aferenți proiectului „Ranforsare DC 8 și accese la proprietăți, 

Comuna Nuci, Județul Ilfov” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 Avand in vedere: 

- OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțare din fonduri publice; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „ Ranforsare DC 8 și 

accese 

la proprietăți, Comuna Nuci, Județul Ilfov”; 

- Adresa cu nr. 4254/09.09.2021 comunicată de PAN RIZ SRL; 

- Centralizatorul ofertei actualizate ca urmare a prevederilor Ordonanței de  

Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri  fiscal bugetare; 

- Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri  

fiscal bugetare; 

- În baza referatului de aprobare al primarului și a raportului de specialitate 

întocmit de către compartimentul de achiziții publice .Raportul de avizare al 

comisiei de specialitate; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate: 

- In temeiul art .129, alin.(1) si alin(2), lit.b), alin.(4), lit d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

 



          H O T A R A S T E 

 
 

             Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați în conformitate cu 

Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri  fiscal bugetare 

pentru obiectivului de investiții „ Ranforsare DC 8 și accese la proprietăți, Comuna 

Nuci, Județul Ilfov”. 

 

Indicatorii tehnico-economici: 

 

Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Județului Ilfov în vederea controlului de legalitate, primarului 

Comunei Nuci, județul Ilfov și va afișa la loc vizibil. 

 

 

 

 

       

 

  Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează, 

         Secretar General , 

         Sivu Angela 

 

 

 

 

Nr. 27 

Din 29.09.2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

1 Valoarea totala (fără TVA): 2.590.875,69 lei 

2. Valoarea TVA: 492.266,38 lei 

3. Valoarea totala (inclusiv TVA): 3.083.142,07 lei 



 

 

 

 

 


