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HOTĂRÂREA   NR. 65 

Privind:  aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate și a documentației 

 pentru obținerea certificatului de urbanism pentru obiectivul 

 ”stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Păușești”. 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit de îndată în 

şedinţa extraordinară din data de 22.12.2021, la care participă un număr de 11  

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.7931/21.12.2021, prin 

care se propune aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate și a documentației 

pentru obținerea certificatului de urbanism pentru obiectivul ”stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în comuna Păușești”; 

 - nota de fundamentare nr.7930/21.12.2021 privind aprobarea întocmirii 

studiului de fezabilitate și a documentației pentru obținerea certificatului de 

urbanism pentru obiectivul ”stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Păușești”; 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.7932/21.12.2021, prin care se propune aprobarea întocmirii 

studiului de fezabilitate și a documentației pentru obținerea certificatului de 

urbanism pentru obiectivul ”stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Păușești”; 

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

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.7933/21.12.2021; 

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

7944/22.12.2021; 

  În conformitate cu prevederile: 

 - art.7 alin. (7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

modificarile si completarile 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 întocmirea studiului de fezabilitate și a documentației pentru 

obținerea certificatului de urbanism pentru obiectivul ”stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Păușești”. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Păușești. 

 Art.3. 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 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și  0 abțineri. 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                      Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                    Secretar general, 

       Nicolae – Cristian FOTA                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

     Păușești: 22.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 


