
Privind aprobarea 
investiţi i „Refacere 

COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL \ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 50/2021 
proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de 

podef in satui Pasculesti, str. Dealu Viilor, km 0+300, Comuna 
Lădeşti, judeţul Vâlcea" 

Consiliul Local al Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 26 
noiembrie 2021, la car î participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având aies ca preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Ilie ANDRONACHE ; 
Luând ir dezbatere: 

• Referatul de aprobare nr.3514/1911.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei; 

achiziţii publice si investiţii; 
Raportul favorabil al Comisiei de speciailtate nr.1 a consiliului local; 

Ţinând tont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre al 
Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3516/19.11.2021; 

în conformitate cu prevederile : 
H.G.R. Nr. 907/;>016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documenta-

3 aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şl 

îiilor tehnico-economic 
* art. 44 alin.(1) al 

completările ulterioare, 
* ari. 291 alin.(1) 

completările ulterioare; 
* art.129 altn.2. iii (b.) şi alin.4. lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cir modificările şi comp Setările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 a!in.{1), (3) .lita şi art. 196 alin.{1) Iii. a din 

un număr de 11 votur 

podeţ in 
vâlcea" întocmit de S 

anexei ce face parte c 

it. b) din Legea hr.227/20.15 privind Codul fiscal, cu modificările şl 

QiJ^fTtr: , ,5772O10 ,pf :iymé-Coctai aehTtmisfratiy^dBtfarjoa 
pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

-^•.completările ulte ri oare, cu 

Ar t .1 . S& aprobă proiectul tehnic nr.270/B/2021 al investiţiei- „Refacere 
satul Pasculesti, str. Dealu Viilor, km 0+300, Comuna Lădeşti, judeţul 

C. RIONVIL S.R.L. Rm. Vâlcea.. 
Art.2. Sie aprobă devizul general' al investiţiei „Refacere • podeţ in 

satui Pasculesti, striDealu Viilor, km 0+300, Comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea" conform 
in prezenta hotărâre . 

Art.3. Sfecretarul generai ai comunei va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei hotărâri si o va comunica Primarului comunei şi compartimentului 
achiziţii publice şi in/estiţii în vederea aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vâlcea, în ve derea exercitării controlului de legalitate. 

deşi i , 26 noiembrie 2021 
PREŞEDINTE DE $E 
Cons. Ilie A N D B Q t f & ^ f i E " ^ ^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU-LEGALITATE. 

SECRETARIGE OM UNA 



REFACERE POD 

DEVIZUL GENERAL 
ai obiectivului de investiţii 

T \U SATUL PASCULESTL STR. DEALU VIILOR. KM "0+3C 
COMUNA LADESTI. JUDEŢUL VÂLCEA 

APITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului 
Obţinerea terenului 

; 2 jAmenajarea terenului 
1 3 jAmenajăr i pentru protecţia r lediului si aducerea ia stare3 iniţiala 
1.4 jCheltuiei i pentru relocarea/p -otejarea utiîitaîitor 

Total Capitolul 1 

Total Capitolul 2 

4 = : 

3.1.1.Studii teren 
3.1.2,Raport privind impact; 

5. * .3 .Afe "stufi» apccflìCB^-

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

00 
0.00 
0.00 
0.90 

0.00 
0.00 

0 .00! 

o oc 
0 00 

C A P I T O L U L 2 -'Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
o.oo I O.OOj 0.00 

C A P I T O L U L 3 - Cheltuieli \ >entru proiectare si asistenta tehnica 
00.00 

3.500.00 

asupra mediului 0.00 

Uoc'jmentatî i-suport si che ' ţ j ie l i pentru obţinerea ds avize, acbrdur 
si autorizaţii ' 

3.3 j Expertiza tehnica 

3.4 
i 3.5 I 

Certificarea performaîet energetice si andito! energetic a! cíarJiriíc; 

Proiectare 
rema de proiectare 

3.5.2.Studiu de prefeza Witti 

i3.5.4.Documentaţi i le tehnic 
I svizetor/acordurilor/autorizî iii 

0.00 

665.00 
665.00 

0.00 

4.165.00 
4 , 1 6 5 . 00 

0.00 
0.00 

0.00 

2.500.001 475.00 2.975.00 

i) OOi o.oo! 

00 

0.00 

te 0.00 
3.5.3.Studiu de fczabiiitate/ffocumentatie de avizare a lucrărilor de 

iintervenţii si deviz generai 
4,000.00 

î necesare in vederea obţinerii 
or 

1,740.00 

¡3.5.5.Verif icare tehnica de ţa l t tate a proiectului tehnic si a detaliilor 
|de execube 

500.00 

(3.5.6.Proiect tehnic si de ta l l de execuţie 
3 6 .Organizarea procedurilor d f achiziţie 

1,500.00 

1.470.60 i.210.60 
0 00 0.00 

o.oo 
760.00 : 

330.60 

95.00 

4,760.00 

2,070.60 

595.00 

?85.00 1,785.00 
0.00 

_L ; "onsu i tan ia 
i 3.7.1 .-Managementul de pre iect pentru obiectivul de investiţii 
3.7.2.Auditul financiar 

. . , ,—,—_ 
! 3.S t A s i s t e n t a tehnica 

i 3.8.1 .Asistenta tehnica din jartea proiectantului 
3 S 1.1 .pe perioada de exe> ut:e a lucrantor 

0.00 0.00 

0.001. 0.00 
0.001 

î .696.06? 322 ,25 ! 2,018.31 
336.001 120.84 
Ì72.40! )S .76 



8.1 2:pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
•ogramul de control al lucrar ior de execuţie, avizat i 
SDectoraîu; de Stat in CofîS' *uctii 

uricemie ce şantier 

.60 12. OS! 75.681 

-1,060.06! 201.41 1.261.47 
18,388,911 ! Total Capitolul 3 15,436.061 2,932.851 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli p mtru investiţia de baza 
" l 17,4^2^50 22.312.TÌT Constructs si instalaţii 139,744.681 

Montaj utiiaje. echipamente t< bnologice si functionaie 0.00 

\ 4:3 Utilaje, echipamente teftnoioţ ce si functionaie care necesita montaj .00 0.00! 0.00 
Utilaje, echipamente tehnciot 
montaj si echipamente de tra isport 

ce si functionaie care nu necesita 
i.OO 0.00 

)cr.an 0.00 0.00 0.00 

4.6 ¡Active necoTporate 

I iota: Capitolul 4 

- 0 00 
' 117.432.50 

0.00 0 ÛC 
22,312.18 139,744.68 

\ C A P Ì T O L I ! L 5 - Aite cheltui 
i S.1 [Organizare de şantier C.00! 0 00 coc 

5.1 i 1 .Lucrar; de. construcţii si instalaţii aferente organizări i de şantier 
¡o. l.2.Cheituieli conexe orgar izarii santierulu 

l 5 2 j Comisioane, cote, taxe, costai creditului 

0.00! 0.00! 

0.00 .00 0.00 

7,291.761 0.00}. 1,291.76 

pent u 5:2 3.Gota aferenta ISC p 
jîentonuiui . urbanism si pentr 

controlul statului in amenajarea 
autorizarea iucrarüor de construcţii 

|5 2.4.Cota aferenta Casei S ciale a Constructori ior - CSC 
5-2 S.Taxe pentru acorduri, aj/ize conforme si autorizaţia de 

iconstai ire/desfintare * 

537.16 

' 1 
0.00! 

f 5.3-1Chettuieii diverse si nepreva: 0.00 o.ou 
l 5.4 [Cheltuieli, pentru informare s publicitate : O.oOj 

",,291.7SŢ 
o.oo; 00: 

! Total Capnolul S 0.00 ! 1,291761 

P OLUL 8 - Cheltuieli ţ entru probe tehnologice si teste 
;K*egat:rea personalului de e :pîoatare 0.00 0.00 

i 6.2 ¡Probé tehnokxyce si teste 0.00 i 0.001 0.001 
ş Tota i Capitolul 6 û.OOi 0.00 \ 0.00] 

(TOTAL GENERAL 
¡din care C+W (1,2+4.3+1.4+2*f .1+4.2+5.1.1) 

134,160,32! 
1Ì7,4^2.5Ò~X 

25,245.03; r 159.4U5.34i 
22,312.18 \_ 139J44.63 f 

INVESTITOR, 
COMUNA LADEST! 

PROIECTANT," 

S.C. RIONVfL S R L . 

http://159.4U5.34i

