
CfrMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 49/202 
Pr iv ind aprobarea p ro iec tu lu i tehn ic ş i a dev izu lu i genera ! pen t ru ob iec t i vu l de 
invest i ţ i i „Refacem pod in satul Pasculesti, str, Ungufeni, km 0+480, Comuna 

Lădeşti, Judeţul Vâlcea" I 

Consiliul Local ai Lădeşti, judeţul Vâlcea; întrunit în şedinţa ordinara din 26 
noiembrie 2021 . la câ rd participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având aiés ca preşedinte de şedinţă pe dl. cons. Iiie A N D R O N A C H E ; -
Luând in dezbatere: 

Referatul de ap 
comunei : 

• Raportul nr.351 

obare nr.3511/1911.2021 la proiectul de hotărâre iniţiat, de primarul 

t. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

71911.2021 a! compartimentului acmziţii publice şi in\ 
Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local; 

Ţinând cont de raportul sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre ai 
Secretarului general al comunei înregistrat sub nr.3513/19.11.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
* H.G.R. Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si cpntinutul-cadru ai documenta

ţiilor tehnico-economia i aferente obiectivelor de investiţii f inanţate din fonduri publice; 
* art. 44 alin.(l) aS (_egii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
* art. 291 alin (1) I 

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

cu modificările şi completări le ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), (3) .lij.a. şi art. 196 alin.(1) lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 p rNnd Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

A r t . 1 . Se aprobă proiectul tehnic nr. 269/B/2021 al investiţiei „Refacere pod 
Ir, satul Pasculesti, >str. Ungureni, km 0+480, Comuna Lădeşti, Judeţul Vâlcea" 

•întocmit de S.C. RiONk/IL S.R.L. Rm. Vâlcea. • . 
Ar t .2 . Şe aprobă devizul generai ai investiţiei „Refacere pod in 

satuî Pasculesti, str. Ungureni, km 0*480, Comuna Lădeşti, Judeţul Vâlcea", conform 
anexei ce face parte din prezenta hotărâre . 

A r t 3 . Secretarul genera! al comunei va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei hotărâri si o va comunica Primarului comunei şi compart imentului 
achiziţii publice şi in vestiţii în vederea aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vâlcea-, în v« derea exercitării controlului de legalitate. 

Lădeş t i , 26 no iembr i e 2021 
PREŞEDINTE DE S fâS f ^ fTA"^^^^ a \ 
Cor is . Ilie A N D R 0 W Q H t 3 4 - O v * \ CONTRASEMNEAZĂ jPENJRfJ 'LEGALJTATE, 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 



IObţinerea terenului 
lAmenaiarse terenului 

(Cheltuieli pentru relocarea/pro ejarea utilităţilor 
Total Capitolul 1 

Total Capitolul 2 

" DEVIZUL GENERAL 
ai obiectivului de investiţii 

>CŞD IN SATUL PASCULESTi. STR. UNG 
COMUNA LADESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

• DUPA LICITAŢIE • 

JRENl, KM 0+480 

îenumirea capitolelor si subcapitolelor 
# ! cheltuieli 

valoare 
(farà ŢVA 

vaios 
CU : 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului 

; ; Amenajări pentru protecţia me jiului si aducerea ia starea iniţiala 

I.0OJ 
•0.00 

00 
0 00! (5.00 

0 00; 3.00 
I.0O 0.00 0.00 

0.00Ì om i o.oo 
íCAFíTOLUL 2 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

ATOLUL 3 - Cheltuieli pejntrù proiectare st asistenta tehnica 
3.1 ¡Studü 

[3.1.1 Studii teren 
3.1. .g.Rapnr; pricind impactul í supra mediului 
3.1.3.Aite studii specifice 
Oocumentatìì-suport si cheltuit! 
si autorizaţii . ,., .. 

3.3 ifcxperfeatehnica' 
T 

Certificarea perfo'rmatei eherg. îtice si audltu! energetic ai clădirilor I 
,5 'Proiectare 

3.5.1 Tema de proiectare 
.Studiu de prefezabilitate 

13.5.3 Studiu de fezabilitate/do 
; intervenţii si deviz general 
3.5.4.Documentaţiile tehnice r scesare in vederea obţinerii 
; avizelpr/acorduritor/autortzatiit >r 

3.5.6.Proiect tehnic si detalii d 
Oraanizarea procedurilor de ă< Mzitie 

•Consultanta 

!3.7.2.Auditu! financiar 
8 i Asistenta tehnica 

i 3 3 ' .Asistenta tannica din pa; 
¡3.8.1.1.pe perioada de execut 3 a lucrărilor 

îC ţ îVL 

1.001 0.00! Lr.U.. 

3.500.001 665.00 4,165.00 
3,500.001 665.0C 5,165.00 

pentru obţinerea de avize, acorduri 

¡.00 0.00! 
"oToT 

3,500.00 

¡.00 

665.00 
L 

4,165.00 

5,355.00? 

O.OO 0.00 

46,885.00 
0.00 
0.00 

umentatie do avizare-a lucrărilor de 30.000.00 

9,885.00 

l3.5.5.Verificare tehnica de cattate a proiectului tehnic si a detaliilor 
i de execuţie 

; execuţie 

8,903.15 55.793.15 
0.00 0.C0 
0.00! 

0OC..OO 

000 00 

5,700.00 

1.878.15 

35,700.00 

11.763.1: 

190.OOi 1,190.00 

1,140,00 7,140.0 

.OC 
Managementul de proiec : pentru obiectivul ce investiţii .00 

.00 0.00 
5.803.28 1,102.62 6.905:90 

ea proiectantului 2,17» 413.44 i 2.589.44 
1,95« 372 101 2 330.50 



3.8.; .2.pentru participarea 
programul de contro! al lucrar 
Inspectoratul de Stat in Constaci 

pro ectantiilul la fazele incluse in 
i ar de execuţie, a</:zafde catre 

13,8.1-' Dingenţie de şantier 

21 

3,62''.28| 

'60 4i r<4 258.94 

689.18 4,316.46 
» Tota! Capitolai 3 64,188.28: 12,195.77 76M4.0S 

iCAFJTOLUL 4 - Cheltuieii pe ntru investiţia de'baza 
ionstnjcîii si instalaţii 388,28 .27 73,774.58 462.061.85 

aje, echipamente te inologice si funcţionale (3.00 0.00 0.00 
f 4 j utilaje, echipamente tehnolog :e si funcţionale care necesita montaj 0 00 .00 0.00 

Utilaje, echipamente tehnolog 
montaj si echipamente de ti 
Dotări . 

;e si funcţionale care nu necesita 
rt •ar «o 

D.00 . 0.00 

o.oo 0 00 

0.001 — 
0.0! 

! Active necoi'ooraie 0.00 0.00 
rotal Capitolul 4 388,287.27 73:774.58] 462,061 SS 

-CAPiTOLUt 5 - Alte cheltuit li 
I Organizare de şantier .CC 

o no 
0.00 

5. i 1 Lucrări de construcţii si i istalatii aferente organizan' de şantier Ï.0G 
uiheìimeii conexe organ ani şantierului 

o.uc 
0,00 OM 

l 5.2 Comisioane, cote, taxe, costui creditului 4,271.ie 0.00 4,271.16 
finanţatoare 

S5 2 2.0ota aferenta iSC penin controlli; calităţii lucrărilor de construcţii 1 IM 'A4 O.OOi 1,941.44S 

¡5.2.3.Cota aferenta ISC pentn 
[teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

íontroíui statuiui In amenajarea 
ucrariior de construe Ct!) 

5*3.29 >.00 

5:2.4.Cota aferenta Casei Soc lai© a Constructorilor 1.94 0.00 
i5.2.5.Taxe pentru acorduri, 
¡ censtruire/desfintare 

av ze conforme si autorizaţia de 
0.00 0.00 

388.20f 

1,941.44 

0.00 

i 5,3 fCheicuieli diverse si ..nepreyazi te 'i nn 0.00 
3.4 {Cheltuieli centru informaré si ublcifate 0.00' :.oo 

I Total Capitolai ; 
'CAPITOLUL 6 - Cheltuieii pentru probe tehnologice si teste 

4,27-1.16 i û.OOi 4,271.16 

{Pregătirea personalului de ex; loatare J . O U I .0.00 0 00 
i Probe tehnologice si teste 3.00 0 00 

« " c u / Capitolul S 

¡Tulfia. GENERAL 
CM 0.00 0.00 

456,746.71 85,970.35 542,717.06 
¡din cars C+M (1.2+1.2+1.4+2+4 1*4.2*5.1.1) 271 73,774.58 462;081,8S 

PROIECTANT 
S.C. RiOmH; 3 ,R.L. 


