ROMAN/A
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

t.

I

PROIECT DE HOTARARE NR.
PRIVIND: Aprobarea Cererii de Finantare si a Devizului general estimativ pentru
obiectivul de investitii "Infiintarea unui sistem inteligent de distributie a
gazelor naturale in comunele Popesti, Otesani si Cernisoara, din judelui Va/cea".

Consiliul local al comunei Otesani, jude tul Va/cea, intrunit in sedinta
, pe data de
----~' la care participa un numar de _consilieri, din totalul de __ consilieri infunctie;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan,
ales in sedinta de consiliu din data de 07 februarie 2022;
Luand in dezbatere:
- Referatul de aprobare inregistrat la nr. _ _ din
si proiectul de ho/arare
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu pnv1re la aprobarea Cererii de
Finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Infiintarea unui sistem
inteligent de distributie a gazelor naturale in comunele Popesti, Otesani si Cernisoara, din judelui
Va/cea".
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judelui
Va/cea, inregistrat la nr. _ _ din _ _ _ _ __
- Devizul general estimativ al obiectivului de investitii "Infiintarea unui sistem inteligent de
distributie a gazelor naturale in comunele Popesti, Otesani si Cernisoara, dinjudetul Va/cea".
- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.
din _ _ _ __
Avizul Comisiei Buget - Finante, inregistrat la nr. _ _ din- - - - - - si Avizul Comisiei Cultura,
Protectie Sociala, lnvatamant, inregistrat la nr.
din
, prin care se propune
aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar ;
Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de
a.fisare;
ln conformitate cu prevederile:
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea Programului Naţional de
lnvestitii Anghel Saligny pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4. alin. (1) ., lit. e). din O. U G.
nr. 9512021;
-Ordinului nr.22117. 03.2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9512021 pentru aprobarea
Programului Naţional de lnvestitii Anghel Saligny;
-Ordinului nr. 95416.10.2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivului de
investitii prevazut la art.4 alin. (1). lit e). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9512021 pentru
aprobarea Programului Naţional de lnvestitii Anghel Saligny ;
-prevederile art.44. alin.(l). din Legea nr. 27312006 privind .finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Vazand:
-Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 27 din 18 iunie 2020 cu pnvire la constituirea
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara- LUNC"""A VAT-CERNA -, cu sediul in comuna Popesti, judelui
Valcea;
-Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara - LUNCAVAT-CERNA-;

În temeiul dispoziţiilor art. 129. alin. (1). şi (2) . lit. b)„ alin. (4)„ lit. d)., art. 139. alin. (1) . şi
al prevederilor art. 196 alin. (1) , lit. a). din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de „ „ voturi ''pentru " din totalul de „ „ voturi
exprimate,

adoptă următoarea

HO TARARE

„

Art.1.- Se aprobă Cererea de Finanţare pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţarea unui sistem
inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul
Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI" , în cadrul Programului Naţional de lnvestitii Anghel
Saligny, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Devizul general estimativ, pentru obiectivul de investiţii "lnfiinţarea unui
sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din
judeţul Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", conform Anexei nr.2.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
- Valoarea totală a investiţie i (cu TVA) = 47. 709.454, 74 lei
- C+M (inclusiv TVA) = 38.591.130,80 lei.
Art.3.- Se aprobă implementarea obiectivului de investitii "Înfiinţarea unui sistem inteligent
de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea.
OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", în cadrul Programului Naţional de lnvestitii Anghel Saligny, cu
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 47. 709.454, 74 lei, din care Buget de stat 46.382.687,05 lei şi
Buget local 1.326. 767,69 lei.
Art.4.- Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai obiectivului de
investiţii "Înfiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale în comunele Popeşti,
Oteşani şi Cernişoara, din judeţul Vâlcea. OBIECTUL COMUNA OTEŞANI", conform Anexei
nr.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei şi de
Compartimentul .financiar - contabil.
Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică în termen legal: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Va/cea, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei Otesani, judeţul Va/cea, Minis terului
Dezvo ltării, Lucrărilor Publice si Administratiei, autorităţilor, instituţiilor sau persoanelor
interesate şi va fi afişată pe site-ul www.otesani.ro, precum şi la sediul Primăriei comunei
Otesani, judeţul Va/cea.
A

INIT/A TOR,
PRIMAR,
OPRISOR MIRCEA.

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
BONDOC ELENA - EL/ODORA.

