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 PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 48 

Privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI), 

actualizată, proiectului tehnic (P.T.), actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea” și categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local 

 

 

   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.4885/22.07.2022, prin care se 

propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI), actualizată, 

proiectului tehnic (P.T.), actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Păușești, județul Vâlcea” și categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local; 

  - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.4886/22.07.2022, prin care se propune aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții(DALI), actualizată, proiectului tehnic (P.T.), actualizat, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul 

de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea” și 

categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local; 

 - 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. ; 

 Având în vedere: 

- H.C.L.nr.53/2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 

drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”; 

 - H.C.L.nr.9/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Păușești, 

programului de investiții publice și a listei obiectivelor de investiții, a altor cheltuieli de 

investiții și dotări independente pe anul 2022; 

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

transparenţa decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile: 



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

modificările și completările ulterioare; 

          - art.4, alin(1), lit. c) din OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții "Anghel Saligny"; 

 - art.9, alin.(1), lit. b) din Ordinul nr.1333/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții "Anghel Saligny"; 

 -  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.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit. e), 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), 

actualizată, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Păușești, județul Vâlcea.” 

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza proiectul tehnic (P.T.), 

actualizată, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Păușești, județul Vâlcea.” 

Art.3.Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”, anexă la 

prezenta hotărâre și indicatorii tehnico-economici actualizați conform devizului general 

actualizat, faza proiect tehnic,  după cum urmează: 

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, = 9,688,982,71 lei, din care:  

 - construcții-montaj (C+M) = 9,201,771.93 lei  

 2.Durata de realizare    = 18 luni 

  Art.4. Se aprobă finanțarea din bugetul local cu suma de 249,697.49 lei pentru 

categoriile de cheltuieli ce nu sunt eligibile din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”, astfel încât să 

fie asigurată implementarea proiectului în condiții optime. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Păușești. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Păușești, Instituției Prefectului Județul 

Vâlcea, tuturor instituțiilor și persoanelor interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin 

afișare și publicare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial. 

                                                                                                    Păușești: 22.07.2022 

            INIŢIATOR 

             Primar,                                             Contrasemnează  pentru legalitate 

       Cătălin AVAN                                                 Secretar general comună,                                                                                                                             

                                                              Daniela PĂLOIU  



 

 
 

 
 


