
Judeţul Vâlcea 

Consiliul local Păuşeşti 

Nr. 6438/05.10.2021 

 

 

 

A  N  U  N  Ţ 
 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, publicăm alăturat, azi, 

05.10.2021, textul complet al proiectului de hotărâre privind  aprobarea  tarifelor 

pentru autovehiculele aflate în administrarea S.C.PRESADMIN SRL 

 

 Proiectul de hotărâre este redactat în baza notei de fundamentare și a 

raportului de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarulului. 

 

 Cetățenii interesați  pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la sediul 

Primăriei și pe site-ul comunei Păușești, iar în termen de 10 zile de la publicare, pot 

depune la sediul Primăriei Păuşeşti propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare asupra proiectului de hotărâre . 

 

                 Primar,                                                           Secretar general, 

          Cătălin Avan                                                          Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judeţul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Consiliul local 

Comuna Păuşeşti 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR.  

Privind: aprobarea  tarifelor pentru autovehiculele aflate în administrarea 

S.C.PRESADMIN SRL 

 

 

         Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 04.11.2021, la care participă un număr de …. consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L nr.54/2021  a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Fota Nicolae - Cristian ;   

          Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub 

nr.6418/04.10.2021, prin care se propune aprobarea  tarifelor pentru 

autovehiculele aflate în administrarea S.C.PRESADMIN SRL; 

         - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.6437/05.10.2021; 

 -  Nota de fundamentare nr.123/01.10.2021, întocmita de administratorul 

S.C. Presadmin SRL,  privind stabilirea tarifelor pentru utilajele si mijloacele de 

transport aflate in exploatarea SC Presadmin SRL Pausesti; 

         - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei şi înregistrat sub nr. ; 

 -  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.; 

 Ținând cont de: 

 - prevederile  H.C.L. nr.16/24.03.2021 privind darea în administrare a unor 

bunuri mobile și obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Păușești către 

SC „PRESADMIN SRL” de interes public local, cu asociat unic Comuna 

Păușești; 

 Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 

privind transparenţa decizională, cu modificările și completările ulterioare, proces 

verbal nr.6438/05.10.2021; 

   În conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit. d), (4) lit. f)  alin.7, lit. b) 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor 139, alin.(3), lit. h), art.196, alin.(1), lit. a) din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 



 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 Art. 1. Se aprobă  tarifele pentru autovehiculele aflate în administrarea 

S.C.PRESADMIN SRL, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei prin compartimentul de specialitate și SC PRESADMIN SRL. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti ,  S.C.PRESADMIN SRL și va fi adusă la 

cunoştinţă publică, prin afişare și publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

 

                                                                                      Păuşeşti :  

 

 

 

           Iniţiator:                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

           Primar,                                                                  Secretar general, 

         Cătălin Avan                                                            Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Județul Vâlcea                                                    Anexă la  PHCL nr.58/2021 

Primăria comunei Păușești 

 

 

 

APROBAREA TARIFELOR PENTRU AUTOVEHICULELE AFLATE 

 ÎN ADMINISTRAREA S.C.PRESADMIN SRL 

 

 

 In cazul mijloacelor de transport persoane, autobuz si microbuz, propun 

stabilirea unor tarife diferentiate, intern –extern, astfel: 

 

1. Autobuz “Bova”:  

     Tarif intern transport elevi și tarif extern grupuri organizate: 

-  5 lei/km 

- 40 lei /ora staționare 

 

2. Microbuz: 

 Tarif intern transport elevi și tarif extern grupuri organizate:  

-  4 lei/km 

- 20 lei /ora staționare 

  

  3. Buldoexcavator: 

       - prestatii inchiriere : 140 lei/ora 

 

 4. Tractor+remorca: 

      - prestatii inchiriere : 140 lei/ora 

 

 Tarifele menționate sunt fără TVA. 

 

                 Primar,                                                              Contabil, 

          Cătălin Avan                                                          Dan Bobîlcă 

 

 



 


