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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS 
Compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului 
Nr. 413 din 22.01.2016 

RAPORT 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai 

   investiţiei”Modernizare drum comunal DC 21 
 Cacica-Pîrteştii de Jos, KM  5+600-7+100, în comuna Pîrteştii de Jos, 

judeţul Suceava” 
 
   Subsemnata Dranca Violeta-Maria referent superior în cadrul Primăriei 
comunei Pîrteştii de Jos,  aduc la cunoştinţa Consiliului local şi a comisiei de 
specialitate necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai 
investiţiei ”Modernizare drum comunal DC 21 Cacica-Pîrteştii de Jos, Km  
5+600-7+100, în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”, motivat de 
următoarele aspecte: 
1. Având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 01.01.2016 a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care potrivit art. 291 nivelul cotei 
taxei pe valoare adăugată este de 20% începând cu data de 01.01.2016, 
deoarece la data întocmirii documentaţiilor iniţiale la calcularea indicatorilor 
economici  nivelul cotei taxei pe valoare adăugată  era de 24%, se impune 
actualizarea valorii investiţiei; 
2. Prin HCL NR. 37 din 22.10.2014 s-a aprobat SF-ul şi indicatorii tehnico-
economici aferenţi realizării investiţiei, indicatorii tehnici  nu au suportat 
modificări , doar indicatorii economici , indicatori ce se supun aprobării în 
forma prezentată în anexa la prezenta. 
   Menţionez că  încă nu s-a demarat procedura de achiziţie privind realizarea 
investiţiei, astfel nefiind lucrări executate. 
3. Deoarece M.D.R.A.P.,  pentru derularea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, solicită  anumite documente funcţie de stadiul de execuţie a fiecărei 
investiţii derulate prin program, se impune analizarea proiectului de hotărâre 
de către Consiliul local, în vederea adoptării . 
 

Referent superior, 
Dranca Violeta-Maria 
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                                                                                                                      ANEXĂ 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
MODERNIZARE  DRUM COMUNAL DC 21 CACICA-PIRTEŞTII DE JOS 

ÎNTRE KM 5+600 ŞI KM 7+100  ÎN COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS, JUDEŢUL SUCEAVA 
 

 

 

I. Indicatori economici( inclusiv TVA) : 

         TOTAL            2.130.685 lei 

  din care 

          C+M                1.475.744 lei 

 

II. Indicatori tehnici : 

- lungime drum                                                                                   -1.500 ml 

-lăţime parte carosabilă                                                                       - 4,00 m 

-platformă drum                                                                                  - 5,00 m 

-acostamente                                                                                       -2 x 0,50 m 

-raza minimă realizată a arcelor de cerc centrale                                -70,0 m 

-lungimile lcs pe care se efectuează convertirea şi supralărgirea       -25,0 m 

 

Durata de realizare a investiţiei este de  12 luni. 

 

 

 

 

Referent superior,  

 

Violeta Maria Dranca 


