CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

HOTĂRÂREA NR.74
PRIVITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
rezultați in urma întocmirii DALI, pentru obiectivul de investiții: “LUCRARI
DE PUNERE IN SIGURANȚĂ A STRĂZII VALEA LUPULUI, SAT DOBRICENI”

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27.10.2021, la care participă un număr de 12 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021 a Consiliului Local a
fost ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin
,pentru perioada august-octombrie 2021;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat sub nr.7951/26.10.2021 si
Raportul de resort al compartimentul Achiziţii publice și resurse umane
prin care se propune aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
rezultati in urma intocmirii DALI, pentru obiectivul de investitii: “LUCRARI
DE PUNERE IN SIGURANȚĂ A STRĂZII VALEA LUPULUI, SAT DOBRICENI”;
Luând in considerare prevederile HG nr.992/2021 privind alocarea
unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in
bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale
afectate de calamitati naturale, prin care ni s-au alocat 508 mii lei pentru
obiectivul de investitii de mai sus;
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Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin
care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.8052/27.10.2021
întocmit de secretarul general al
comunei Stoeneşti ;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b),alin.(4), lit.d) si
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și
completările ulterioareale prevederilor art.5,alin.1,lit.(b),art,9 și Anexa nr.5
din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru
al
documentatiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu
modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.44,
alin.(1) din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
În baza art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu 12
voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
(DALI), indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma
intocmirii DALI, pentru obiectivul de investiții: “LUCRARI DE PUNERE IN
SIGURANȚĂ A STRĂZII VALEA LUPULUI, SAT DOBRICENI”, după cum
urmeză:
Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției
l.

Valoarea totala (INV) inclusiv TVA: 508.000,00 lei
din care:
- constructii - montaj ( C+M): 451.422,09 lei

2.

Esalonarea investitiei ( INV/ C+M )
- anul 1 : 451.422,09 lei / 451.422,09 lei;

3.

Durata de realizare: 2 luni

Evaluarea estimativa a lucrarilor:
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Lungime drum studiat

- 478 m

Rigola ranforsata

- 390 m

Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local
pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii.
Art.3 Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti,
judeţul Vâlcea
a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
obiectivului de investiții.
Art.4 Caracteristicile tehnice ale Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii: “LUCRARI DE PUNERE IN
SIGURANȚĂ A STRĂZII VALEA LUPULUI, SAT DOBRICENI”sunt cuprinse in
anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Contabilitate
şi
compartimentul Achizitii Publice şi resurse umane iar secretarul general al
comunei Stoeneşti va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile
şi aducerea la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe pagina de
internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cătălin-Constantin PLETEA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti,27 octombrie 2021
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