
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                        

JUDEŢUL VÂLCEA                                                      

COMUNA PĂUŞEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE    Nr. 44 

Privind:  însușirea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea funciară 

 a unor drumuri și ulițe sătești 

 

     Consiliul local al comunei Păuşeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2022, 

la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

    Văzând că prin H.C.L. nr. 23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a fost ales 

preşedinte de şedință; 

    Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti, înregistrat 

sub nr……..07.2022, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în 

Cartea  funciară a  a unor drumuri și ulițe sătești; 

 - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr., prin care se propune aprobarea 

documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea funciară a unor drumuri și ulițe sătești;

 Văzând documentația cadastrală de primă  înscriere în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 

Funciară, întocmită de către PFA Avan Eduard-George  și ținând seama de faptul că în urma 

măsurătorilor cadastrale au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație 

determinată de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, a fost întocmit planul de amplasament și 

delimitare pentru aceste imobile, în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate 

al comunei Păușești; 

   Având în vedere: 

 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păușești, însușit prin 

H.C.L. nr.16/1999, atestat prin H.G. nr.1362/2001 – Anexa nr.56; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr., întocmit de 

secretarul general al comunei; 

 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. ; 

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

decizională; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului nr.700/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.286 alin.(4), art.287, lit. b), 

art.289 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. c), art. 139, alin.(3), 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 însușește documentația cadastrală de primă înscriere în Sistemul Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară, întocmită de  PFA Avan Eduard-George, după cum urmează: 

             (1) – ”DRUM SĂTESC PÎRVULEȘTI-GĂINUȘ-SOFIA-CÎRSTOI MARIN”, în  suprafață 

totală măsurată de 3389 mp, intravilan, lungime = 500 m, lățime medie= 6 m, situat administrativ 

în comuna Păușești, satul Văleni, județul Vâlcea; 

  - Se identifică imobilul ”DRUM SĂTESC PÎRVULEȘTI-GĂINUȘ-SOFIA-CÎRSTOI 

MARIN”, situat administrativ în comuna Păușești, sat Văleni, cu poziția nr. 113 din Inventarul  

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și 

atestat prin H.G. nr.1362/2001 – Anexa nr.56. 

             (2) – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA FERUCĂ”, în  suprafață totală măsurată de 2959 mp, 

intravilan, lungime = 420 m, lățime medie= 6 m, situat administrativ în comuna Păușești, satul 

Păușești, județul Vâlcea; 



   - Se identifică imobilul – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA FERUCĂ”, situat administrativ în 

comuna Păușești, sat Păușești, cu poziția nr. 172 din Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și atestat prin H.G. nr.1362/2001 – 

Anexa nr.56. 

             (3) – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA DIN ȘOLICĂ”, în  suprafață totală măsurată de 773 mp, 

intravilan, lungime = 145 m, lățime medie= 5 m, situat administrativ în comuna Păușești, satul 

Văleni, județul Vâlcea; 

   - Se identifică imobilul – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA DIN ȘOLICĂ”, situat administrativ în 

comuna Păușești, sat Văleni , cu poziția nr. 139 din Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și atestat prin H.G. nr.1362/2001 – 

Anexa nr.56. 

             (4) – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA FOLESCU ȘTEFAN”, în  suprafață totală măsurată de 214 

mp, intravilan, lungime = 52 m, lățime medie= 4 m, situat administrativ în comuna Păușești, satul 

Văleni, județul Vâlcea; 

   - Se identifică imobilul – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA FOLESCU ȘTEFAN”, situat 

administrativ în comuna Păușești, sat Văleni , cu poziția nr. 141 din Inventarul  bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și atestat prin H.G. 

nr.1362/2001 – Anexa nr.56. 

             (5) – ”ULIȚA SĂTEASCĂ MATEI C-TIN”, în  suprafață totală măsurată de 480 mp, 

intravilan, lungime = 86 m, lățime medie= 5 m, situat administrativ în comuna Păușești, satul 

Șolicești , județul Vâlcea; 

   - Se identifică imobilul – ”ULIȚA SĂTEASCĂ MATEI C-TIN”, situat administrativ în 

comuna Păușești, sat Șolicești, cu poziția nr. 196 din Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și atestat prin H.G. nr.1362/2001 – 

Anexa nr.56. 

             (6) – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA IACOB VICTOR”, în  suprafață totală măsurată de 533 mp, 

intravilan, lungime = 82 m, lățime medie= 4 m, situat administrativ în comuna Păușești, satul 

Șolicești, județul Vâlcea; 

   - Se identifică imobilul – ”ULIȚA SĂTEASCĂ LA IACOB VICTOR”, situat administrativ 

în comuna Păușești, sat Șolicești, cu poziția nr. 143 din Inventarul  bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Păușești, însușit prin H.C.L. nr.16/1999 și atestat prin H.G. 

nr.1362/2001 – Anexa nr.56. 

 Art.2. Aprobă înscrierea în Cartea Funciară în favoarea Comunei Păușești – domeniul 

public, a drumurilor menționate la art.1 care fac parte din domeniul public al comunei Păușești 

 Art.3. Solicită ANCPI – Biroul Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea înscrierea 

dreptului de proprietate în Cartea Funciară în favoarea Comunei Păușești – domeniul public, pentru 

imobilele descrise mai sus. 

 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanța de contencios administrativ, în termen 

de 30 zile de la comunicare. 

 Art.5. După înscrierea imobilelor în C.F. se vor face demersurile în vederea adoptării 

hotărârii consiliului local privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Păușești. 

 Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea; 

- Primarului comunei Păușești; 

- ANCPI – Biroul Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției 

                                                                                Păușești: 22.07.2022 

                  Inițiator:                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                  Primar,                                                               Secretar general, 

               Cătălin Avan                                                          Daniela Păloiu 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - faza DALI., a devizului 

general si a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare drum sătesc ”La Barbu Elena” și ulița sătească  ”Biserica Șerbănești”,   

în comuna Pausesti, judetul Valcea 

Art.1. Se aprobă documentației tehnico-economice - faza DALI., a devizului 

general si a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivele de investiții 

:”Reabilitare drum sătesc ”La Barbu Elena” și ulița sătească  ”Biserica Șerbănești”,  

”Reabilitare Ulița sătească ”Șurlicai” și ulița sătească ”La Ferucă”, în comuna 

Pausesti, judetul Valcea; 

 

 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, conform devizului general,  

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Ulița sătească Șurlicai, în comuna Pausesti, 

judetul Valcea”, Indicatori faza SF: 

 1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 463.633,72 lei, din care:  

 - constrantii-montaj (C+M) = 417.755,93 lei  

 2.Esalonare investitiei (INV/CM), fara TVA,  

 Anul I =  390.301,49 lei din care: C+M =  351.055,40 lei; 

 3.Durata de realizare (luni) =6 luni executie  

 4.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

 4.1.saltea de gabioane lungime 105 m, latime 6 m si grosime 0.5 m;  

 4.2.gabioane pe o lungime de 105 m, stanga-dreapta pe doua randuri;  

 Indicatori faza PT: 

 1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 463.633,72 lei, din care:  

 - constrantii-montaj (C+M) = 417.755,93 lei  

 2.Esalonare investitiei (INV/CM), fara TVA,  

 Anul I = 390.301,49 lei din care: C+M =  351.055,40 lei; 

 3.Durata de realizare (luni) =6 luni executie  

 4.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

 4.1.saltea de gabioane lungime 105 m, latime 6 m si grosime 0.5 m;  

 4.2.gabioane pe o lungime de 105 m, stanga-dreapta pe doua randuri.  



Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, conform devizului general,  

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

Pausesti, judetul Valcea”, Indicatori faza SF: 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, conform devizului general,  

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare drum sătesc La Barbu Elena și Ulița 

sătească  Biserica Șerbănești” , în comuna Pausesti, judetul Valcea” 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Păușești. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Păușești, 

Instituției Prefectului județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare și publicare în Monitorul 

Oficial Local pe site-ul instituției. 

                               

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și  0 abțineri. 

                                                                                             Păușești: 13.12.2021 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                      Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                    Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL VÂLCEA                                                                

COMUNA PĂUŞEŞTI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂREA   NR. 62 

Privind: aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului 

general si a  indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții  

”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

 (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

 

 

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

extraordinară din data de 13.12.2021, la care participă un număr de 10 consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr. 54/2021, domnul  consilier Fota Nicolae - Cristian   

a fost ales preşedinte de şedinţă; 



Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.7577/06.12.2021, prin 

care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a 

devizului general si a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul   ”Lucrări de 

punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița 

sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”; 

 - nota de fundamentare nr.7537/02.12.2021 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului general si a  indicatorilor  economici 

pentru obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.7681/09.12.2021, prin care se propune aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului general si a  indicatorilor  economici 

pentru obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”.

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.7673/09.12.2021; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. 

7731/13.12.2021; 

  În conformitate cu prevederile: 

 -  art.5 alin.(2), art.8, art.10 și art.12 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; 

       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 documentația tehnico-economică, faza S.F. și P.T., pentru 

obiectivul  ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul 

Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, conform devizului general,  

pentru obiectivul de investiții  ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse 

eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale 

populației)”. 

 Indicatori faza SF: 

 1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 463.633,72 lei, din care:  

 - constrantii-montaj (C+M) = 417.755,93 lei  

 2.Esalonare investitiei (INV/CM), fara TVA,  

 Anul I =  390.301,49 lei din care: C+M =  351.055,40 lei; 



 3.Durata de realizare (luni) =6 luni executie  

 4.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

 4.1.saltea de gabioane lungime 105 m, latime 6 m si grosime 0.5 m;  

 4.2.gabioane pe o lungime de 105 m, stanga-dreapta pe doua randuri;  

 Indicatori faza PT: 

 1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 463.633,72 lei, din care:  

 - constrantii-montaj (C+M) = 417.755,93 lei  

 2.Esalonare investitiei (INV/CM), fara TVA,  

 Anul I = 390.301,49 lei din care: C+M =  351.055,40 lei; 

 3.Durata de realizare (luni) =6 luni executie  

 4.Capacitati (in unitati fizice) Unitati fizice:  

 4.1.saltea de gabioane lungime 105 m, latime 6 m si grosime 0.5 m;  

 4.2.gabioane pe o lungime de 105 m, stanga-dreapta pe doua randuri.  

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Păușești. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Păușești, 

Instituției Prefectului județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare și publicare în Monitorul 

Oficial Local pe site-ul instituției. 

                               

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și  0 abțineri. 

                                                                                             Păușești: 13.12.2021 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                      Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                    Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 62/13.12.2021 

Nr. 

crt.  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 1) s-a făcut cu 

majoritate simplă 

 

13/12/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 

 

22/12/2021  

3 Comunicarea către prefectul 

județului 3) 

22/12/2021  



4 Aducerea la cunoștința publică4) 23/12/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei 

cu caracter individual5) 

……./……../…….  

6 Hotărârea devine obligatorie6)  

sau produce efecte juridice7) după 

caz 

……./……../…….  

 

Extrase din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare:   

(1)) Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local  adopta hotarari, cu 

majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.       

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau  instrainarea 

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de  consiliul local cu majoritatea 

calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in  functie."   

 (2)) Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."   

(3)) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile  consiliului local 

al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data  adoptarii .                           

(4)) Art. 197 alin. (4): "Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei."                  

(5)) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li 

se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."               

(6)) Art. 198 alin. (1): "Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la  data aducerii lor la 

cunostinta publica."  

(7)) Art. 199 alin. (2): "Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicarii catre persoanele  carora li se adreseaza." 

 

 

 

 

Judeţul Vâlcea 

Primăria comunei Păuşeşti 

Nr. 7673/09.12.2021 

 

 

 

R A P O R T 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1) , lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

           Proiectul de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza S.F. și P.T., a devizului general si a  indicatorilor tehnico economici pentru 

obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul 

Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 



 Competenţa: Potrivit prevederilor art. 139, alin.(1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de 

hotărâre este de competenţa consiliului local. 

  Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de: 

 a) referatul de aprobare; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

 c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

 Dreptul  material, prevederile: 
 -  art.5 alin.(2), art.8, art.10 și art.12 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; 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul  majorității simple  a 

consilierilor locali . 

           Faţă de cele expuse mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre, supus 

dezbaterii şi aprobării în şedinţa ordinară a Consiliului local Păuşeşti din luna 

decembrie 2021. 

 

                                               

                                                    Secretar general, 

                                                     Daniela Păloiu 

 

 
 JUDEŢUL VÂLCEA                                                                

COMUNA PĂUŞEŞTI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR. 62 

Privind: aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului 

general si a  indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul   ”Lucrări de punere 

în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

 (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

 

 

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

extraordinară din data de 13.12.2021, la care participă un număr de … consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 



  Văzând că prin H.C.L. nr. 54/2021, domnul  consilier Fota Nicolae - Cristian   

a fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.7577/06.12.2021, prin 

care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a 

devizului general si a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul   ”Lucrări de 

punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița 

sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”; 

 - nota de fundamentare nr.7537/02.12.2021 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului general si a  indicatorilor  economici 

pentru obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.7681/09.12.2021, prin care se propune aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza S.F. și P.T., a devizului general si a  indicatorilor  economici 

pentru obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”.

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.7673/09.12.2021; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,; 

  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; 

       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 documentația tehnico-economică, faza S.F. și P.T., pentru 

obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul 

Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

 Art.2. Se aprobă  devizul general si  indicatorii tehnico economici pentru 

obiectivul   ”Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul 

Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Păușești. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Păușești, 

Instituției Prefectului județul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la 



legalitate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare și publicare în Monitorul 

Oficial Local pe site-ul instituției. 

                               

         

                                                                                   Păuşeşti : 09.12.2021 

 

 

 

 

         INIŢIATOR 

             PRIMAR,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

       CĂTĂLIN AVAN                                             Secretar General UAT,                                                                                                                             

                                                              DANIELA PĂLOIU  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL VÂLCEA                                                                

COMUNA PĂUŞEŞTI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA   NR. 49 

Privind: aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare, întocmirea Studiului 

de fezabilitate și Proiectului tehnic pentru obiectivul ” Lucrări de punere în 

siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

 (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației) 

 
 

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

din data de 30.09.2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr. 38/2021, domnul  consilier Diaconescu Nicolae   a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 



Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.6229/23.09.2021, prin 

care se propune aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare și întocmirea SF 

și P.T. pentru obiectivul ” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii 

de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației);

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.6230/23.09.2021, prin care se propune aprobarea Notei conceptuale, 

a Temei de proiectare și întocmirea SF și P.T pentru obiectivul ” Lucrări de punere în 

siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească 

Coastele Cernei, gospodării ale populației); 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.6236/23.09.2021; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

înregistrate sub nr. 6336/30.09.2021; 

  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; 

       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 investiție 

” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

(Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

(Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se aprobă  întocmirea Studiului de fezabilitate și Proiectului tehnic 

pentru obiectivul ” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernei, gospodării ale populației)”. 

 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 prin afișare și publicare în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

instituției. 

                               

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și  0 abțineri. 

                                               

 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                    Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                   Secretar general, 

         Nicolae Diaconescu                                                        Daniela Păloiu 

 
 

 

 
 
 
 
 Păuşeşti : 30.09.2021 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 49/30.09.2021 

Nr. 

crt.  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 1) s-a făcut cu 

majoritate simplă 

 

30/09/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 

 

30/09/2021  

3 Comunicarea către prefectul 

județului 3) 

14/10/2021  

4 Aducerea la cunoștința publică4) 15/10/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei 

cu caracter individual5) 

……./……../…….  

6 Hotărârea devine obligatorie6)  

sau produce efecte juridice7) după 

caz 

……./……../…….  

 



Extrase din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare:   

(1)) Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local  adopta hotarari, cu 

majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.       

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau  instrainarea 

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de  consiliul local cu majoritatea 

calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in  functie."   

 (2)) Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."   

(3)) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile  consiliului local 

al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data  adoptarii .                           

(4)) Art. 197 alin. (4): "Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei."                  

(5)) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li 

se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."               

(6)) Art. 198 alin. (1): "Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la  data aducerii lor la 

cunostinta publica."  

(7)) Art. 199 alin. (2): "Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicarii catre persoanele  carora li se adreseaza." 

 

 

 

 

Judeţul Vâlcea 

Primăria comunei Păuşeşti 

Nr. 6236/23.09.2021 

 

 

 

R A P O R T 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1) , lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

           Proiectul de hotărâre privind: aprobarea Notei conceptuale, a Temei de 

proiectare , întocmirea S.F. și P.T. pentru obiectivul ” Lucrări de punere în siguranță 

a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernii, 

gospodării ale populației). 

 Competenţa: Potrivit prevederilor art. 139, alin.(1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de 

hotărâre este de competenţa consiliului local. 

  Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de: 

 a) referatul de aprobare; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 



 c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

 Dreptul  material, 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; 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul  majorității simple  a 

consilierilor locali . 

           Faţă de cele expuse mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre, supus 

dezbaterii şi aprobării în şedinţa ordinară a Consiliului local Păuşeşti din luna 

septembrie 2021. 

 

                                               

                                                    Secretar general, 

                                                     Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

31/30.06.2021 

Nr. 

crt.  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 1) s-a făcut 

cu majoritate simplă 

 

30/06/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 

 

12/07/2021  

3 Comunicarea către prefectul 

județului 3) 

12/07/2021  

4 Aducerea la cunoștința 

publică4) 

12/07/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul 

celei cu caracter individual5) 

……./……../…….  



6 Hotărârea devine obligatorie6)  

sau produce efecte juridice7) 

după caz 

……./……../…….  

 

Extrase din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  dministrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare:   

(1)) Art. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local  adopta hotarari, cu 

majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.       

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau  instrainarea 

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de  consiliul local cu majoritatea 

calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in  functie."   

 (2)) Art. 197 alin. (2): "Hotararile consiliului local se comunica primarului."   

(3)) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile  consiliului local 

al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data  adoptarii .                           

(4)) Art. 197 alin. (4): "Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei."                  

(5)) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li 

se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."               

(6)) Art. 198 alin. (1): "Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la  data aducerii lor la 

cunostinta publica."  

(7)) Art. 199 alin. (2): "Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicarii catre persoanele  carora li se adreseaza." 

 
 

 

Judeţul Vâlcea                                                                

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   NR. 49 

 Privind: aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare și întocmirea DALI 

pentru obiectivul ” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de 

torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernii, gospodării ale populației) 

 
 

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

din data de 30.09.2021, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr. 38/2021, domnul  consilier Diaconescu Nicolae   a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.6229/23.09.2021, prin 

care se propune aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare și întocmirea 

DALI pentru obiectivul ” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii 



de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească Coastele Cernii, gospodării ale populației);

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr .6230/23.09.2021, prin care se propune aprobarea Notei 

conceptuale, a Temei de proiectare și întocmirea DALI pentru obiectivul ” Lucrări de 

punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița 

sătească Coastele Cernii, gospodării ale populației); 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.6236/23.09.2021; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

înregistrate sub nr. ; 

  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; 

       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 investiție 

” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

(Ulița sătească Coastele Cernii, gospodării ale populației)”, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

” Lucrări de punere în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari 

(Ulița sătească Coastele Cernii, gospodării ale populației)”, conform anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se aprobă  întocmirea DALI și P.T. pentru obiectivul ” Lucrări de punere 

în siguranță a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (Ulița sătească 

Coastele Cernii, gospodării ale populației)”. 

 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 prin afișare și publicare în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

instituției. 

 



                                 

                                               

                                                                                   Păuşeşti : 23.09.2021 

 

 

 

         INIŢIATOR 

             PRIMAR,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

       CĂTĂLIN AVAN                                             Secretar General UAT,                                                                                                                             

                                                              DANIELA PĂLOIU  

 

 

         

 

 

 

Judeţul Vâlcea 

Primăria comunei Păuşeşti 

Nr. 4493/29.06.2021 

 

 

 

R A P O R T 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1) , lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

           Proiectul de hotărâre privind: aprobarea Notei conceptuale, Temei de 

proiectare si elaborarea documentatiei tehnico economice-faza DALI pentru 

obiectivul “Modernizare si extindere sistem iluminat public în comuna Pausesti, 

judetul Valcea”. 

 Competenţa: Potrivit prevederilor art. 139, alin.(1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de 

hotărâre este de competenţa consiliului local. 

  Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de: 

 a) referatul de aprobare; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

 c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

 Dreptul  material, prevederile: 
 - art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) 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; 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul  majorității simple  a 

consilierilor locali . 

           Faţă de cele expuse mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre, supus 

dezbaterii şi aprobării în şedinţa ordinară a Consiliului local Păuşeşti din luna iunie 

2021. 

 

                                               

                                                    Secretar general, 

                                                     Daniela Păloiu 

Judeţul Vâlcea                                                                

Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR. 31 

 Privind: aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare si elaborarea 

documentatiei tehnico economice-faza DALI pentru obiectivul “Modernizare si 

extindere sistem iluminat public in comuna Pausesti, judetul Valcea”. 
 
 

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

ordinară din data de 30.06.2021, la care participă un număr de … consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr. 24/2021 , domnul  consilier Deaconu Vasile   a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

           - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr., privind aprobarea 

Notei conceptuale, Temei de proiectare si elaborarea documentatiei tehnico 

economice - faza DALI pentru obiectivul “Modernizare si extindere sistem 

iluminat public in comuna Pausesti, judetul Valcea”. 

          - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr 4463 din 25.06.2021, privind aprobarea Notei conceptuale si a 

Temei de proiectare si elaborarea documentatiei tehnico economice-faza DALI 

pentru obiectivul “Modernizare si extindere sistem iluminat public in comuna 

Pausesti, judetul Valcea”. 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul comunei şi înregistrat sub nr.; 



          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

înregistrate sub nr. ; 

  În conformitate cu prevederile: 

 - art.1 alin.(2), art.3, art.4, art.5 alin.(2) 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; 

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

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modific[rile ;i complet[rile 

ulterioare< 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 Art.1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare si extindere sistem iluminat public in comuna Pausesti, judetul 

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

 Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție 

 ” Modernizare si extindere sistem iluminat public in comuna Pausesti, judetul 

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

  Art.3. Se aprobă realizarea documentatiei tehnico-economica, faza DALI, 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizare si extindere sistem iluminat public in 

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. 

 

                                 

Păuşeşti: 25.06.2021 

 

              

          Inițiator:                                                 Contrasemneaza pentru legalitate 

           Primar,                                                                 Secretar general, 

       Cătălin Avan                                                                Daniela Păloiu 

 

  



 

 
 
 


