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COMUNA PĂUŞEŞTI  
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 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 

 



Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 3.000,00 570,00 3.570,00

3.1.1. Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 9.000,00 1.045,00 10.045,00

3.5.1. Temă de proiectare 500,00 95,00 595,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - DTAC 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 3.500,00 0,00 3.500,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 570,00 570,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 3.493,09 663,69 4.156,78

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 3.493,09 663,69 4.156,78

15.493,09 2.848,69 18.341,78

4.1 Construcţii şi instalaţii 349308,86 66.368,68 415.677,54

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL
documentație restrânsă pentru obiectivul de investiții

 Lucrari de punere in siguranta a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari (ulita sateasca Coastele Cernei, gospodarii ale 

populatiei)

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

349.308,86 66.368,68 415.677,54

5.1 Organizare de şantier 4.191,71 796,42 4.988,13

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 1.746,54 331,84 2.078,39

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.445,16 464,58 2.909,74

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3.842,40 0,00 3.842,40

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 1.746,54 0,00 1.746,54

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 349,31 0,00 349,31

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.746,54 0,00 1.746,54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 17.465,44 3.318,43 20.783,88

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

25.499,55 4.114,86 29.614,40

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

390.301,49 73.332,23 463.633,72

351.055,40 66.700,53 417.755,93

Proiectant, Beneficiar,

EDIL PRO CONSTRUCT PRIMĂRIA PĂUȘEȘTI

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


	HCL nr.62 din 13.12.2021 - aprobare documentatie tehnico-economico, faza SF si PT, a devizului general obiectiv Lucrari de punere in siguranta Ulita s[teasc[ Coastele Cernei
	Anexa la HCL nr.62 - Deviz general -Lucrari de punere in siguranta a zonelor supuse eroziunii de torentul Valea Urzicari

