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 HOTĂRÂREA nr. 54 /2021

         privitor la aprobarea  cererii de finantare si a devizului general pentru
obiectivul de investiții: “ MODERNIZAREA DRUMURILOR PRINCIPALE DIN
SATELE   CĂPOTEŞTI,  IVĂNEŞTI  ŞI  VĂLENI   DIN  COMUNA  PADURENI  ,
JUDEŢUL   VASLUI”  ,  în vederea  finanțării din  surse legal constituite, prin
Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri
guvernamentale, fonduri europene nerambursabile

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei   PĂDURENI   înregistrat sub

nr. 5066 din  04.11.2021 ;
-  Raportul   de   resort  al   Compartimentului   Achiziţii Publice  nr.5068  din

04.11.2021 prin care   propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici si  a  devizului general  pentru obiectivul de investiții:
“MODERNIZAREA  DRUMURILOR  PRINCIPALE  DIN  SATELE  CĂPOTEŞTI,
IVĂNEŞTI  ŞI   VĂLENI  DIN  COMUNA  PADURENI  ,  JUDEŢUL   VASLUI  ”, in
vederea  finanțării din  surse legal constituite, prin  Programul național de
investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri
europene nerambursabile;

-   Referatul înregistrat la nr .4955 din 29.10.2021  prin care domnul  POPOV
SERGIU – LUCIAN consilier achiziţii publice   în aparatul de  specialitate    al
primarului   comunei Pădureni   propune  aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții: MODERNIZAREA
DRUMURILOR PRINCIPALE DIN SATEL CĂPOTEŞTI,  IVĂNEŞTI ŞI VĂLENI  ,
COMUNA PADURENI ,  JUDEŢUL  VASLUI””, in vederea finanțării din surse
legal constituite,  prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din
buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se  propune admiterea
proiectului de hotărâre;

- Raportul  de  avizare a legalităţii  proiectului  de  hotărâre înregistrat la
nr.5028 din 02.11.2021 întocmit de secretarul general al comunei  Pădureni;



Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;

         În conformitate cu :
-  prevederile  art. 44 din  Legea nr. 273/2006-Legea  finatelor publice

locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- cu prevederile   art. 129 alin.  2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G.

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021  pentru
aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”
coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului   nr.  907/2016 privind
etapele  de elaborare si  continutul-cadru  al documentațiilor tehnico-
economice aferente  obiectivelor/proiectelor   de   investitii   finantate
din  fonduri  publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor  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 și completările
ulterioare;

           Consiliul Local al comunei Pădureni , judeţul Vaslui 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă cererea de finantare  devizului general pentru obiectivul
de investiții: “MODERNIZAREA  DRUMURILOR  PRINCIPALE  DIN  SATELE
CĂPOTEŞTI,  IVĂNEŞTI  ŞI   VĂLENI   DIN  COMUNA  PADURENI  ,  JUDEŢUL
VASLUI”   ”, în vederea  finanțării din  surse legal constituite, prin  Programul
național de investiții  “Anghel Saligny”,  din buget local,  alte fonduri
guvernamentale, fonduri  europene nerambursabile conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei, potrivit legii.

Art.  3.  Comuna  PĂDURENI  se  obliga  sa  asigure  veniturile  necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioada de minimum 5
ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.

Art. 4. Se aproba suportarea din bugetul local al comunei  PĂDURENI
judeţul  Vaslui  atât a   cheltuielilor  neeligibile cat si a  celor  eligibile care
depășesc valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce pot fi alocate
pentru realizarea obiectivului de investiții.

Art. 5. Caracteristicile   tehnice ale Proiectului sunt cuprinse in anexa,
care este parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul comunei  Pădureni va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate  şi
Compartimentului Achiziții Publice   , iar secretarul general al  comunei



va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul
VASLUI în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei
PĂDURENI  structurii responsabile cu punerea în executare  şi aducerea la
cunoștință   publică   prin   afișare,   precum   şi   pe   pagina   de   internet
wwwcomuna-padureni.ro.

Pădureni 5 noiembrie  2021

                       Presedinte de sedinta

             Consilier   local 

                            BUCIUMAŞ SILVIU

                         

Contrasemnează 

Secretar general UAT Pădureni

           Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   5 noiembrie 2021 in sedinţă ordinară 

Cu un numar de  12     voturi”pentru”, din    12  consilieri prezenti la sedinta.
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