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COMUNA PĂUŞEŞTI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 45 

Privind: aprobarea 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; 

 

   Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, 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 şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.4864/21.07.2022, prin 

care se propune aprobarea 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; 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.4882/22.07.2022, prin care se propune aprobarea 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; 

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

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.4893/22.07.2022; 

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

  În conformitate cu prevederile: 

 -  art.5 alin.(2), art.10  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 de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI), 

devizul general si  indicatorii tehnico- economici, pentru obiectivul de investiții 

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

în comuna Pausesti, judetul Valcea: 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 618.696,45 lei, din care:  

 - construcții-montaj (C+M) = 525,742.00 lei  

 2.Durata de realizare    =12 luni  

 3.Capacitati (in unitati fizice):  

 3.1. Lungime drumuri – 435.00 m 

 3.2. Lățime drumuri – 3.00 – 3.50 m 

 3.3. Accese proprietate – 15 buc. 

 3.4. Acostament beton – 350 mp 

 3.5. Șanțuri pereate – 550 mp. 

Art.2. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI),  

devizul general si  indicatorii tehnico- economici, pentru obiectivul de investiții 

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

Pausesti, judetul Valcea: 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 1,126,280.77 lei, din care:  

 - construcții-montaj (C+M) = 986,462.00 lei  

 2.Durata de realizare    =12 luni  

 3.Capacitati (in unitati fizice):  

 3.1. Lungime drumuri – 915.00 m 

 3.2. Lățime drumuri – 3.50 – 4.00 m 

 3.3. Accese proprietate – 37 buc. 

 3.4. Acostament beton – 740 mp 

 3.5. Șanțuri pereate – 1940 mp. 

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. 

                            

                                                                                             Păușești: 22.07.2022 

            INIŢIATOR 

             PRIMAR,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

       CĂTĂLIN AVAN                                             Secretar General UAT,                                                                                                                             
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