
 

 

ROMANIA             

JUDEŢUL GORJ           

COMUNA BERLEȘTI  

CONSILIUL LOCAL,  

 

HOTĂRÂREA 

Nr.4 din 27 ianuarie.2023 

privind aprobarea Devizului general actualizat  pentru lucrările rest de executat la 

obiectivul de investiții „Alimentare cu apă potabilă a comunei Berlești, județul Gorj, satele 

Lihulești, Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești” 

 

   Consiliul Local Berlești, judeţul Gorj;  

  Având în vedere :   

 - referatul de aprobare nr.341 din 18 ianuarie 2023 al Primarului comunei Berlești, ca 

instrument de prezentare și motivare; 

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar – contabil, impozite și taxe 

locale, înregistrat sub nr. 342din 18 ianuarie 2023;  

- actul adițional nr.8 la contractul de finanțare nr.9287/04.05.2015 încheiat între Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și U.A.T. comuna Berlești privind alocarea unei 

finanțări suplimentare pentru realizarea obiectivului de investiții „Alimentare cu apă potabilă a 

comunei Berlești, județul Gorj, satele Lihulești, Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești”;  

- Contractul de achiziție publică nr.6626 din 24.11.2022 pentru realizarea obiectivului de 

investiții Măsuri de mărire a eficienței și fiabilității sistemului de alimentare cu apă potabilă în 

cadrul proiectului de investiții „Alimentare cu apă potabilă a comunei Berlești, județul Gorj, satele 

Lihulești Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești”;  

- devizul general actualizat al investiției „Alimentare cu apă potabilă a comunei Berlești, 

județul Gorj, satele Lihulești, Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești”;  

- devizul general actualizat pentru lucrările rest de executat al investiției „Alimentare cu apă 

potabilă a comunei Berlești, județul Gorj, satele Lihulești, Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești”;  
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenești;  

- avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

 - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, muncă și 

protecție socială, protecție copii tineret și sport;  

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare;   

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;  

- art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

   

În temeiul prevederilor art.129 şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

                                                        

HOTĂRĂȘTE: 

  

 Art.1. Se aprobă Devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat la obiectivul 

de investiții „Alimentare cu apă potabilă a comunei Berlești, județul Gorj, satele Lihulești 

Berlești, Pârâu Viu, Scrada și Gâlcești”, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, 

rezultând valoarea de finanţare, după cum urmează:  



 

 

I. Valoare totală investiție:      4.402.666,02 lei, inclusiv TVA 

 Valoare C+M             3.537.879,18 lei,  inclusiv TVA  

Cheltuieli eligibile buget de stat    3.728.404,76 lei, inclusiv TVA  

Cheltuieli neeligibile buget local       674.261,26 lei,  inclusiv TVA 

II. Valoare totală pentru lucrări rest de executat:     893.846,99 lei inclusiv TVA

 Valoare C+M pentru lucrări rest de executat:   760.062,18 lei, inclusiv TVA;    

Cheltuieli eligibile buget de stat (PNDL), pentru lucrări rest de executat: 818.846,99 lei,  

inclusiv TVA; 

Cheltuieli neeligibile buget local pentru lucrări rest de executat: 75.000 lei, inclusiv TVA.  

 Art.2. Devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrări rest de executat 

pentru obiectivul de investiție  ”Alimentare cu apă potabilă, comuna Berlești, județul Gorj, satele 

Lihulești, Pârâu Viu, Berlești, Gâlcești”, constituie anexa nr.1 și 2  la prezenta hotărâre.   

Art.3. Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Berlești 

şi Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județului Gorj, Primarului 

comunei Berlești, Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale și va fi adusă la 

cunoștință publică în condițiile legii, prin publicare pe site-ul www.primariaberlesti.ro.  

 

       Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu 10 voturi pentru,  

0  voturi  împotrivă, _0_ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă şi  din 

totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                                       Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariaberlesti.ro/

