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 PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 80 

Privind:  reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 2.2c și 

a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri 

de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea” . 
 

 

   Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 29.12.2022, la care participă un număr de…. consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

  Văzând că prin H.C.L. nr. 61/2022, domnul  consilier Nedelcu Constantin-

Claudiu  a fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

- nota de fundamentare nr.8098/22.12.2022 prin care se propune reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 2.2c și a Devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Păușești, județul Vâlcea” ; 

- referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.8099/22.12.2022, prin 

care se propune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 2.2c și 

a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri 

de interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea”; 

          - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.8100/22.12.2022, prin care se propune reaprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, conform Anexei 2.2c și a Devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Păușești, 

județul Vâlcea” ; 

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

general al comunei Păușești şi înregistrat sub nr.8101/22.12.2022; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

 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 reaprobă indicatorii tehnico-economici, conform Anexei 2.2c și a 

Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Păușești, județul Vâlcea” , anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

încredințează primarul comunei Păușești. 

Art.3. 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. 

 

 

              Iniţiator, 

             PRIMAR,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        SECRETAR GENERAL  

                     Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 
Păușești: 22.12.2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la PHCL nr. 80 din 22.12.2022 Anexa 2.2 c

la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 

alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv TVA)

Lungime drum  - terasamente m.       5.495,00                    593.460,00     

Lungime drum - strat fundație m.       5.495,00                 1.692.460,00     

Lungime drum - strat de bază m.       5.495,00                 2.066.120,00     

Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m.       5.495,00                 2.132.060,00     

Lățime parte carosabilă m.              4,00                                   -       

Șanțuri/rigole m.       5.360,00                    517.240,00     

Trotuare m.                               -       

Lucrări de consolidare (zid sprijin) m.            15,00                    217.290,00     

Poduri (număr/lungime totală) buc./m.

Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m.  ………. 

Alte capacități ………………..  ………. 

podete acces proprietate D400 m          192,00                    316.800,00     

podete transversale D600 m            84,00                    235.200,00     

Podete transversale dalate m            17,00                    142.630,00     

Podete drumuri laterale D400 m          114,00                    188.100,00     

Drumuri laterale m          500,00                    644.000,00     

Rigola carosabila m          115,00                    218.500,00     

Spatii incrucisare mp          400,00                    128.800,00     

 1.00km                330.000,00     

 1.00km                231.912,66     

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 

LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM 

ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321  (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul 

de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)

Primar,

 Catalin AVAN

Curs BNR lei/euro  din data 27.12.2022 4,9278

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
9.439.285,22

Valoare finanțată de UAT Pausesti (lei inclusiv TVA) 249.697,49

Amplasament: Pausesti, jud. Valcea

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 9.688.982,71

din care C+M (lei inclusiv TVA) 9.201.771,93

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții:

 MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PAUSESTI, JUDETUL VALCEA

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Beneficiar (UAT) COMUNA PAUSESTI
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