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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 

PRIVITOR LA:  aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți 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 iniţiat de primarul comunei Păușești; 

 - referatul de aprobare al primarului  privind  Devizul general și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți 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.5530/20.08.2021; 

 - Documentul de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale Orașului Băbeni 

și comunelor Frâncești și Păușești, județul Vâlcea, elaborat de firma SC SST GRUP 

TERMO SRL, județul Iași; 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.5531/20.08.2021; 

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

general al comunei, înregistrat sub nr.5536/20.08.2021; 

 Având în vedere: 

       - studiul de fezabilitate nr. 34/2020; 

      - HCL nr. 55/02.12.2020 privind aprobarea temei de proiectare, studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici; 

 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

        În conformitate cu prevederile: 

 - Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 „  

Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”, 

Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de 

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 936/2020;  



 - art. 129  alin. 2 lit b și d), alin. 4 lit. d) și alin. 14  din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 44 și 45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

          - Legea 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările și 

completările ulterioare;     

    În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

             Art.1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico –economici aferenti 

obiectivului de investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în 

Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze 

naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea”, detaliat pentru 

fiecare partener în parte, conform anexei, respectiv valoare totală deviz estimativ 

103,776,595.65  lei, inclusiv TVA, din care 34,689,697.98 lei, inclusiv TVA, pentru 

lucrările de pe raza comunei Păușești. 

            Art.2. Primarul comunei Păușești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 

intermediul aparatului de specialitate, iar secretarul general al comunei va asigura 

comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 

controlului de legalitate, primarului comunei,  precum şi aducerea la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a instituției. 

 
 

           INIŢIATOR, 

             PRIMAR                                               Contrasemnează  pentru legalitate, 
       CĂTĂLIN AVAN                                                    Secretar general                                                                                                                             

                                                             DANIELA PĂLOIU  

 

 
          
 
 
 
 

Păuşeşti, 20.08.2021 
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     Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

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” 
 

 

        In cadrul devizului general, indicatori tehnico –economici aferenti 

obiectivului de investiții “Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale 

în Orașul Băbeni, județul Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție 

gaze naturale în Comuna Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” sunt, după 

cum urmează: 

1) Valoarea totala a obiectivului de investiții pentru comuna Păușești:      

                           

- Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA) = 34,689,697.98  lei 

                 din care: C+M ( inclusiv TVA) = 30,460,728.69 lei 

 

- Valoarea totală a investiției ( fără TVA) = 29,276,103.73  lei 

                 din care : C+M ( fără TVA) = 25,677.251.00 lei  

 

2) Eșalonarea  investiției: durata de implementare a proiectului 36 luni, 

durata de execuţie a lucrărilor 24 luni ;   

3) Capacități: 29,27 km reţea distribuţie, 1389 instalații racordare 

branșamente pentru lucrările de pe raza comunei Păușești.   

 

 

          Finanțarea cheltuielilor neeligibile în cadrul obiectivului de investitii 

“Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Băbeni , județul 

Vâlcea și înființare sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în Comuna 

Frâncești și Comuna Păușești, județul Vâlcea” se va asigura din bugetul local și 

din alte surse legal constituite.  
 

            PRIMAR,                                                         CONTABIL, 

                CĂTĂLIN AVAN                                              DAN BOBÎLCĂ 

 

 

 

 



 


