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HOT;RÂREA  NR. 13 
Privind: aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economiciăsiăfinanМareaădinăbugetulălocală

alăproiectuluiăaferentăinvestiМieiă„ExtindereăreМeaădeăalimentareăcuăap<ăpotabil<ăinăsatulăCiresul,ă
comunaăD<nicei,ăjudeМulăVâlcea” 

 
 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința extrordinară din 28 
februarie 2022, la care participă un număr  de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în funcție; 
 Luând în dezbatere Referatul de aprobare al domnului Primar înregistrat la nr. 768 din 
18.02.2022 și Raportul de specialitate înregistrat la nr. 769/18.02.2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat nr. 935 din 
28.02.2022 si Avizul de legalitate prezentat de Secretarul general al comunei, înregistrat la nr. 
825/21.02.2022; 
 
 Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

art 10 alin. (4), lit. c) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor actelor 
normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.139 alin.(1) coroborat cu prevederile 
art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;                                                  
 Întrunind un nr. de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” si 0 “abțineri” adoptă următoarea: 
 
            HOT;RÂRE: 
 

Art.1.  Se aprobă devizul general si indicatorii tehnico-economici pentru obiectvul de investiții 
„Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in satul Ciresul, comuna Dănicei, județul Vâlcea”, 
cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă finanțarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in satul 
Ciresul, comuna Dănicei, județul Vâlcea”, din bugetul local al Comunei Danicei; 

Art.3. Se aproba suma de 5000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor pentru dirigentia de 
santier pentru obiectivul de investitii „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in satul Ciresul, 
comuna Dănicei, județul Vâlcea”; 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a acestor prevederi se imputerniceste primarul comunei 
Danicei; 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Instituției Prefectului – Județul Vâlcea;  
 - Primarului comunei Dănicei; 
 - Se afișează pentru publicitate și transparență. 
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