
Judeţul Vâlcea                                                                

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.  32 

Privind: aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și elaborarea 

documentației tehnice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții : Reabilitare 

 Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul Valcea. 
 

   Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de ……, la care participă un număr de ….. consilieri din totalul 

de 11 consilieri în funcţie; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.4098/08.06.2022, 

prin care se propune aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare  și 

elaborarea documentației tehnice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții : 

Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul Valcea. 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei 

Păuşeşti, înregistrtat sub nr.3217/27.04.2022;  

           - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei Păușești; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

 Având în vedere: 

- Nota conceptuală nr.3186/26.04.2022 pentru obiectivul de investiții 

propus  Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul 

Valcea”; 

- Tema de proiectare nr.3185/26.04.2022 pentru obiectivul de investiții 

propus Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul 

Valcea”; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) și art.9 din H.G.nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art.44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art.129 alin.(2) lit. b) și  d), alin.(4) lit. d), alin.14 din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

transparenţa decizională, proces verbal nr.3218/27.04.2022; 



 

 

       În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), 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 Nota conceptuală pentru realizarea obiectivului de 

investiții: Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul 

Valcea”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de 

investiții : Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna Pausesti, judetul 

Valcea”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Se aprobă elaborarea documentației tehnice, faza DALI, pentru  

obiectivul de investiții: Reabilitare Ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna 

Pausesti, judetul Valcea. 

 Art.4. Se împuternicește primarul comunei Păușești să semneze toate 

documentele necesare realizării obiectivului de investiție. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Păușești. 

 Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenele și condițiile Legii 

nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica primarului, Instituției Prefectului 

județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se va 

aduce la cunoştinţă publică. 
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