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HOTARAREA NR. 55

Privind aprobarea lndicatorilor Tehnico—economici şi Devizului General privind aprobarea
necesităţii şi oportunităţii realizării unor lucrări de „Reabilitareşi modernizare drumuri de interes
local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni — Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi
Floreşti ”

Consiliul local al Comunei VaideenL Judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.08.2018, sedintă la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câti sunt în funcţie.

Şedinţa este condusă de domnul Anica Dumitru
Luând în dezbatere:

Proiectul de hotărâre nr. 58 prin care se propune aprobarea lndicatorilor Tehnico-economici şi
Devizului General privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării unor lucrări de
„Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, comuna Wideeni, sat Vaitieeni — Găbreni,
spre Crucea de Piatra“, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti. ”

Raportul de specialitate al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
din cadrul Primariei Comunei Vaideeni.

Avizul comisiei de specialitate din cadml Consiliului Local Vaideeni;
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;
În conformitate cu art. 36, alin, 2 mb din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prevederilor HG 28/2008 pentru aprobarea
Continutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente institutiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
interventii cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art, 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi

completările ulterioare cu un număr de 13 voturi pentru adoptă următoarea:

H 0 TA R A R E
Art.1. Se aprobă Indicatorii Tehnico-economici şi Devizul General privind aprobarea necesităţii şi
oponunitătii realizării unor lucrări de „Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local,
comuna Vaideeni, sat Vaideeui — Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi
Floreşti.” pentru obiectivele următoare: Găbreni, Lazuri, Ciocioi, Padeş. Hanci, Popeşti, Atâmaţi,
Afânata, Băduleşti, Funduri, De la Roşianu, Priporu Roşu, Dispensarului, Nisipi, Tantilica şi Spre
Tărtăreanu.
Art.2. Se aprobă includerea in Programul National de Dezvoltare Locală, a lucrărilor de
modernizare si reabilitare a drumurilor amintite la art. 1,
Alt.3. Se aproba valoarea totala de * 13.067539 lei cu TVA, cu o contributie proprie în valoare de



* 637.679 lei cu TVA.
Art.4. Necesitatea realizării investiţiilor cuprinse în proiectul prevăzut la art. 1 rezultă din faptul că:

( ]) Dezvoltarea economică * socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi în mod special a infrastructurii de social-culturală şi turistică;

(2) Oportunitatea realizării lucrărilor de construire gradinita această etapă este dată de :

- Strategia de dezvoltare a Comunei Vaideeni, care prevede realizarea investiţiilor la
nivelul comunei

aceste investiţii prin Programul National de Dezvoltare Locală.

Art.5. Se împutemiceşte Primarul Comunei Vaideeni, dl, Bălută Achim Daniel să reprezinte
Comuna Vaideeni în relaţiile cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
Consiliul Judeţean Valcea
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Vaideeni şi se va transmite, Instituţiei
Prefectului Vâlcea, prin grija secretamlui comunei Vaideenir

Vaideeni
31.08.2018



DEVIZUL GENERAL
ai obiectivului de mvestitii
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P&T CONSULTING SRL
CUI: RO31314836
NR REG. COM* JSS/l33/2013

Rm Vâlcea, srp Copăcelu, nr 116, Jud, Vâicea
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Telefon :07511036636
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Către PrimăriaVaideeni.
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Ca urmare a situaţrer prezentate vă propunem modrfrcarea Devrzulur General (în rnterrorur iur)„respectândanexa 3 din cererea de finantare


