
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA PĂUȘEȘTI 
CONSILIUL LOCAL                                      
                                                 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.42 

PRIVITOR LA : aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, 
județul Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti  

si Comuna Pausesti, județul Vâlcea”  
 

 Consiliul  local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară 
în data de 23.08.2021, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 11 consilieri 
în funcţie; 
 Văzând că prin H.C.L. nr.38/2021, domnul consilier Diaconescu Nicolae  a fost ales 
preşedinte de şedinţă; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre; 
 - referatul de aprobare al primarului privind aprobarea creditelor de angajament 
pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze 
naturale în Orașul Babeni, județul Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze naturale în 
Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea”,înregistrat sub nr.5535/20.08.2021;
  
 - referatul de necesitate, privind includerea in bugetul multianual al U.A.T. Comuna 
Pausesti si in Programul de investitii publice a valorii cheltuielilor totale  si aprobarea 
creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, județul Vâlcea și înființare sisteme 
de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea”, 
înregistrat sub nr.5422/18.08.2021; 
 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 
general al comunei, înregistrat sub nr.5536/20.08.2021; 
 - rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează  proiectul de 
hotărâre, înregistrate sub nr.;   
 Având în vedere HCL nr.19/2021 privind  aprobarea bugetului local al comunei 
Păușești, programului de investiții publice si a listei obiectivelor de investiții, a altor cheltuieli 
de investiții si dotări independente pe anul 2021; 
 În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu cele ale art.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 1 din OMFP  nr. 547/2009  pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si 
raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 
publice nr. 1.792/2002, Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și 
completările ulterioare;     
 În temeiul art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  



 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art.1. – Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea obiectivului de 

investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, 
județul Vâlcea și înființare sisteme de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si 
Comuna Pausesti, județul Vâlcea”, după cum urmează:   

 
Capitolul 
70.02.07.00 
Titlul 58 
 

 
Total 

credite de 
angajament 

 
 

Anul I 

 
 

Anul II 

 
 

Anul III 

I.     

“Extindere rețele 
inteligente de 
distribuție gaze 
naturale în Orașul 
Babeni, județul 
Vâlcea și înființare 
sisteme de distribuție 
gaze naturale în 
Comuna Francesti si 
Comuna Pausesti, 
județul Vâlcea” 

 
 

34,689,697.98 

 
 

11,563,232.66 
 

 
 

11,563,232.66 
 

 
 

11,563,232.66 

 
Total cap. 

70.02.07.00 

 
34,689,697.98 

 

 

11,563,232.66 

 

 

11,563,232.66 

 

 

11,563,232.66 

 
 Art.2. – Primarul comunei Păușești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediului compartimentului de specialitate, iar secretarul general al comunei 
va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei, compartimentului responsabil 
cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet a instituției, Secțiunea Monitorul Oficial Local. 
             INIŢIATOR, 

             PRIMAR                                               Contrasemnează  pentru legalitate, 
       CĂTĂLIN AVAN                                                    Secretar general                                                                                                                             

                                                             DANIELA PĂLOIU  

 

 
 
 

Păuşeşti, 20.08.202 
 
 
   
 


