
 

   

 

Compartiment :  BUGET,  CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții ”Construirea unor componente la infrastructura rutieră 

existentă – acostamente din betonat, rigole și șanțuri betonate și asigurarea scurgerii apelor 
pe drumurile (străzile) publice din interiorul satului Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui” 

 
 

Compartimentul de specialitate buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a primit adresa nr. 4782/26.10.2021 

prin care i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construirea unor componente la 

infrastructura rutieră existentă – acostamente din beton, rigole și șanțuri betonate și 

asigurarea scurgerii apelor pe drumurile (străzile) publice din interiorul satului Ivești, 

comuna Ivești, județul Vaslui”,  în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate. 

Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de specialitate a 

constatat că este necesar să se aprobe cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Construirea unor componente la infrastructura rutieră existentă – 

acostamente din beton, rigole și șanțuri betonate și asigurarea scurgerii apelor pe drumurile 

(străzile) publice din interiorul satului Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui”, pentru a putea 

solicita finanțare în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” aprobat prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021. 

Potrivit devizului general suma totală pentru realizarea investiției este de 

4.603.033,08  lei, inclusiv TVA, din care: 4.431.673,08 lei, inclusiv TVA, finanțare de la bugetul 

de stat și 171.360,00 lei, inclusiv TVA, cofinanțare de la bugetul local. 

 Compartimentul de specialitate este de acord cu aprobarea cofinanțării proiectului 

bugetul local cu suma de 171.360,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile în 

cadrul proiectului prevăzute de art.4, alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute 

la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin 

Ordinul nr. 1333/2021 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

       Ca urmare a examinării proiectului de hotărâre, în baza prevederilor art. 136, alin.(6) 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  compartimentul de 

specialitate emite prezentul raport  și propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat în forma 

prezentată de inițiator. 
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