
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 54/2022 
privind implementarea proiectului " COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA 

UNUI NOU UTILAJ, COMUNA LADESTI, JUD. VÂLCEA" 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa publică 
ordinară din 16.11. 2022, la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având în vedere: 
• prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii M3/6B „Comunitate 

atractiva", din cadrul GAL CERNA OLTET, finanţata prin intermediul SubMasurii 19.2, 
măsură a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR); 

• prevederile legislative in vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

• datele statistice cuprinse in Recensământul populaţiei si locuinţelor 2011; 
• luând la cunoştinţă conţinutul referatului de aprobare al primarului comunei LADESTI, 

judeţul Vâlcea, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.3490/09.11.2022, de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
3491/09.11.2022., precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

în conform itate cu prevederile: 
• art. 120 si art.121 alin(1) si (2) din Constituţia României, republicata; 
• art.8 si art.9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg in 1985 

si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
• art.7 alin(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 
• art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 ; 
• art.4 si art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 
• art.129 aiin.1. alin.2. lit. (b) şi lit.(d), alin.(4) lit."a" şi "d", şi alin. (7) lit."h" din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.a. şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr 
de 11 voturi pentru , 

HOTĂRĂŞTE: 

Art .1 . Se aprobă implementarea proiectului " COMPLETAREA DOTĂRII SVSU 
PRIN ACHIZIŢIA UNUI NOU UTILAJ, COMUNA LADESTI, JUD. VÂLCEA „ in cadrul 
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), SubMasura 19.2, Măsura M3/6B „Comunitate 
atractiva" , din cadrul GAL CERNA OLTET. 



Art.2. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potenţialul economic al investiţiei 
"COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA UNUI NOU UTILAJ, COMUNA 
LADESTI, JUD. VÂLCEA „ asa cum rezulta din analiza documentaţiei tehnico-economice 
aferenta investiţiei. 

Art.3. Comuna LADESTI are un număr de 2036 locuitori, consemnat in urma 
Recensământului Populaţiei din anul 2011, acesta reprezentând numărul de locuitori deserviţi 
de investia prevăzuta in cadrul proiectului. 

Art.4. Lucrările sunt prevăzute în bugetul local al comunei LADESTI, in conformitate 
cu legislaţia in domeniu, pentru perioada de realizare a investiţiei. 

Art.5. Consiliul Local LADESTI se angajează sa asigure funcţionarea investiţiei la 
parametrii proiectaţi si sa suporte cheltuielile de întreţinere a investiţiei, pe o perioada de cel 
puţin 5 ani de la data efectuării ultimei plaţi a proiectului. 

Art.6 Consiliul Local LADESTI îl desemnează pe domnul IORDACHE NICOLAE, 
având funcţia de primar, să reprezinte comuna LADESTI în cadrul activităţilor generate de 
proiectul aprobat la Art. 1. 

Art.7 Se aproba realizarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără a fi 
percepute taxe. 

Art.8. Se aproba Memoriul justificativ impreuna cu indicatorii tehnico-economici si 
Cererea de finanţare aferenta investiţiei " COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA 
UNUI NOU UTILAJ, COMUNA LADESTI, JUD. VÂLCEA „. 

Art.9. Consiliul local LADESTI îşi ia angajamentul că va asigura cofinanţarea 
proiectului, din sursele bugetului local, asumandu-si obligaţia de excludere a oricărei 
contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, 
plăţile pentru cheltuielile neeligibile urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase. 

Art.10. Se aprobă delegarea domnului IORDACHE NICOLAE având funcţia de primar 
pentru a reprezenta comuna LĂDEŞTI pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 
"COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA UNUI NOU UTILAJ, COMUNA 
LADESTI, JUD. VÂLCEA „ în calitate de reprezentant legal. 

Art.11. Secretarul general al comunei, prin compartimentul Registratură-relaţii cu 
publicul, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri si o va comunica 
Primarului comunei şi Compartimentului de Achiziţii publice, în vederea aducerii la 
îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

PREŞEDINTE 
Cons. Consta 

Lădesti, 16 noiembrie 2022 

CONTRASEMNEAZĂ PIENTRLLLEC3ALIT/ 
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Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. fyif...l..d^rr:.^-

Nr. 
crt. Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 
responsabile 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate : 
• simpla, ^absoluta • calificata Sf-

2 Comunicarea către primar ( w v — 
3 Comunicarea către prefectul judeţului 
4 Aducerea la cunoştinţa publică 
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual •— 1 —/ .— 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz 

http://Art.11


ANEXA NR.1 
La Hotărârea nr.54/16.11.2022 a Consiliului Local al Comunei Lădesti 

Privind implementarea proiectului 

" COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA UNUI NOU UTILAJ, COMUNA 

LADESTI, JUD. VÂLCEA „ 

1. Principalii indicatori tehnici ai investiţiei: 

CARACTERISTICILE SI DOTĂRILE MINIMALE: 
Tractor: 

Putere: min 55 CP 
Norma de poluare: min Stage V 
Tracţiune: 4x4 
Capacitate max. de ridicare: min. 1400 kp 
Lumini de lucru 

2.Principalii indicatori economici ai investiţiei: 
-Valoarea totala (INV), fara TVA-

Din care C+M -
la cursul din data de 30.09.2022 1 euro=4,949lei 

-Eşalonarea investitiei( INV/C+M) -
Anul I - valoare fara TVA 136.199,500 lei /27.520,610 euro euro 

Din care C+M 0 lei /0 euro 

- Durata de realizare - 1 2 luni 

136.199,500 lei /27.520.610 euro 
0 lei /0 euro 
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• 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţii 

COMPLETAREA DOTĂRII SVSU PRIN ACHIZIŢIA UNUI NOU UTILAJ, COMUNA LADESTI, JUD. 
VÂLCEA 

Nr. Denumirea capitolelor şi Valoarea Iară 
TVA 

TVA Valoare cu TVA 

crt subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului 
1.2. Amenajarea terenului 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 

terenului la starea iniţiala 
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 

TOTAL capitol 1 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

TOTAL capitol 2 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asisten ă tehnică 

3.1. Studii de teren 0,000 0,000 0,000 
3.1.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000 
3.1.3 Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000 

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri si autorizaţii 

0,000 0,000 0,000 

3.3. Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000 
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al clădirilor 
0,000 0,000 0,000 

3.5. Proiectare 0,000 0,000 0,000 

3.5.1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documenttie de avizare, 
acorduri si autorizaţii 

0,000 0,000 0,000 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare in vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0,000 0,000 0,000 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de execuţie 

0,000 0,000 0,000 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuţie 0,000 0,000 0,000 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 

3.7. Consultanta 10.000,000 1.900,000 11.900,000 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

10.000,000 1.900,000 11.900,000 

3.7.2 Auditul financiar 0,000 0,000 0,000 

3.8. Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,000 0,000 0,000 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,000 0,000 0,000 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcţii 

0,000 0,000 0,000 

3.8.2 Dirigentie de şantier 0,000 0,000 0,000 

TOTAL capitol 3 10.000,000 1.900,000 11.900,000 


