
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU COMUNA CĂLINEȘTI, 

JUDEȚUL TELEORMAN” 
 

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 31.08.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de m otive înregistrată sub nr. 115/25.08.2017; 
- raportul compartim entului de resort cu nr. 116/25.08.2017; 
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

com pletările ulterioare; 
- prevederile Ghidului solicitantului, măsura M7/6B – Investiții în renovarea satelor și echiparea teritoriului , 

pentru GAL “Câmpia Burnazului”; 
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, li t. „b”, alin. 4, lit. lit. “d”, din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificarile si  completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului, servicii şi comerŃ, cu 
nr.de înregistrare 3705/31.08.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de înregistrare 3707/31.08.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor 
cetăŃenilor, cu nr.de înregistrare 3709/31.08.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), li t. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) 

din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul terioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru investi ție și se aprobă cheltuielile de cofinanțare ale 
investi ției “ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU COMUNA CĂLINEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN”, conform anexei, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul comunei va com unica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul T eleorman, în vederea 
exercitării controlului de legali tate, Prim arului Comunei Călinești, județul T eleorman, autori tăților în drept și 
persoanelor interesate. 

 
 
 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                BĂNUȚ Ă IONEL                                                                                          SECRET AR, 
                                                              JALB Ă M ARIUS DUM ITRU 

 
 
 
 
CĂLINEȘTI 
Nr. 59/31.08.2017 



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa la HCl nr. 59 / 31.08.2017 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei 457,692.80) 

(în prețuri  30 august 2017, 1 euro = 4.5915 lei la data de 30.08.2017, curs BCE) 

din care : 

- constructii-montaj (C+M) (m ii lei) : 0 

  

2. esalonarea investitiei (IN V/C+M) 

- anul I         457,692.80 RON / 0 RON 

 

3. durata de realizare (luni) :  12 

 

4. alti indicatori  specifici domeniului de activi tate in care este realizata investitia, dupa caz: 

Nu este cazul 
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