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 H O T Ă R Â R E A  Nr.41 
Cu privire la: completarea HCL nr. 65/10.12.2020 privind asocierea U.A.T. Comuna 

Păușești cu U.A.T. Orașul Băbeni și U.A.T. Comuna Frâncești în vederea participării la 
Programul Operațional Infrastructura Mare cu proiectul „ Extindere rețele inteligente de 
distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente 

 de distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” 
 
 
 Consiliul  local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară 
în data de 23.08.2021, 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 iniţiat de primarul comunei Păușești; 
 - referatul de aprobare al primarului privind completarea HCL nr. 65/10.12.2020, 
înregistrat sub nr.5523/20.08.2021;  
 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.5524/20.08.2021; 
 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 
general al comunei, înregistrat sub nr.5536/20.08.2021; 
 Având în vedere: 
 - H.C.L. nr. 65/10.12.2021 cu privire la asocierea UAT Comuna Păușești cu UAT 
Orașul Băbeni și UAT Comuna Frâncești în vederea participării la Programul Operațional 
Infrastructura Mare cu proiectul „ Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în 
Orașul Băbeni , județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale 
în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 
nr.5631/23.08.2021;  
        În conformitate cu prevederile: 
  – Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 „  
Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, 
Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor 
Europene nr. 936/2020;  
 - art. 129 alin. 1 și alin. 9 lit. c)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 - Legea 52/2003 privind transparenţa decizională,  cu modificările și completările 
ulterioare ; 



        În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

          Art. I – Se aprobă completarea  H.C.L. nr. 65/10.12.2020 cu privire la asocierea 
U.A.T. Comuna Păușești cu U.A.T. Orașul Băbeni și U.A.T. Comuna Frâncești în vederea 
participării la Programul Operațional Infrastructura Mare cu proiectul „ Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme 
inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul 
Vâlcea”, prin introducerea după articolul 2 a următoarelor articole: 
           „Art.2^1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere rețele inteligente de 
distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de 
distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea ” în 
cuantum de 103,776,595.65 lei ( TVA inclus ) din care pentru U.A.T. Comuna Păușești 
34,689,697.98 lei ( TVA inclus ). 
          Art.2^2. Se aprobă suportarea din bugetul local a tuturor sumelor reprezentând 
cheltuieli conexe ce pot apărea pe toată durata implementării proiectului „Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni , județul Vâlcea și înființare sisteme 
inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul 
Vâlcea”, astfel încât să fie asigurată implementarea proiectului în condiții optime. 
        Art. 2^3. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării 
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.  
        Art.2^4. UAT Comuna Păușești se angajează să aloce sumele necesare implementării 
proiectului „Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni, județul 
Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna Frâncești și 
Comuna Păușești județul Vâlcea” până la momentul aprobării acestuia.” 
 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L..nr.65/2020 rămân neschimbate. 
          Art. III .Primarul comunei Păușești prin structura de specialitate va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general o va aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare și publicare pe site-ul instituției şi o va comunica Instituţiei 
Prefectului - judeţul Vâlcea, Primarului comunei Păușești,  Primarului comunei Frâncești și 
Primarului orașului Băbeni. 
 
                 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă și  0 abțineri. 
                                            
 
           Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează 
                Consilier,                                                                  Secretar general, 
       Nicolae DIACONESCU                                                          Daniela PĂLOIU 
 
 
 
 
Păuşeşti, 23.08.2021 
 


