
 

 

ROMANIA             

JUDEŢUL GORJ                     

COMUNA BERLEȘTI  

CONSILIUL LOCAL,  

 

HOTĂRÂREA 

Nr.15 din 17 februarie 2023 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Sprijinirea 

accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea de energie 

regenerabilă” 

 

   Consiliul Local Berlești, judeţul Gorj;  

  Având în vedere :   

- proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ”Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in producerea 

de energie regenerabilă”;  

 - referatul de aprobare nr.917din 15.02.2023 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.918 din 15.02.2023;  

 - proiectul ”Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției in 

producerea de energie regenerabilă”;  

- 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; 

 - prevederile art.44 și art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;   

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

ulterioare; 

-  art.129 alin.4, lit.d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, 

- 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, cu modificările și 

completările ulterioare;  
   

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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Sprijinirea 

accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea investiției în producerea de energie 

regenerabilă”, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2 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.3 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local 

Berlești nr.7 din 27 ianuarie 2023.  

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, 17 februarie 2023  în şedinţa extraordinară de îndată  a consiliului local, cu 9 

voturi pentru,  0  voturi  împotrivă, _0_ abţineri, exprimate din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă şi  

din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

Maria DUMITRAȘCU                                                                      Secretarul general comunei                          

                                                                                     Eugen ARGEȘANU 

http://www.primariaberlesti.ro/


 

 

                                                

ROMÂNIA                                      Anexa nr.1  

JUDEȚUL GORJ                         la H.C.L. Berlești  nr.15 din 17.02.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI   

pentru  investiția ”Sprijinirea accesului Comunei Berlești la energie verde prin realizarea 

investiției in producerea de energie regenerabilă” 

 

 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general totalizator; 

Valoarea totală a investiției este de: (valorile conțin TVA (5%): 226413,00 lei, din care: C+M = 

24657, 00 lei 

la data de 17 1anuarie 2023 :  1 euro = 4,9314 lei. 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Eșalonarea investiției (INV/C+M) (valorile conțin TVA): - anul 1 =226413,00 lei 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Grupul țintă:  Angajații si personalul Primăria Berlești 

Beneficiari direcți:  personalul angajat Primăria Berlești unde se vor realiza masurile de economie 

circulara și toți locuitorii comunei. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizare: 3 luni. 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

   Maria DUMITRAȘCU                                                                      Secretarul general comunei  

                                                                Eugen ARGEȘANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


