
 
 
 

ROMANIA                    PROIECT 

Județul GORJ         Nr.1423/09.03.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția "Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 
 

 

Consiliul local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1424 din 09.03.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești,  privind 

necesitatea reabilitării, modernizării, extinderii și dotării Căminului Cultural în sat Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj", care este în interesul comunităţii locale;  

- Raportul de specialitate nr.1425 din 09.03.2023 întocmit de Compartimentul urbanism și 

amenajarea teritoriului, la Proiectul de hotărâre; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 

naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.129, alin.2, lit.b) și alin.4, lit.d)  din OUG nr. 57/03.07.2019  privind  Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Berlești, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Berlești nr. 55/24.12.2021, 

  

In temeiul art. 139, alin.(3), si art.196, alin.(1), lit a) din O.U.G. 57/2019  privind  Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate,  pentru obiectivul 

de investiții: "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, 

comuna Berlești, județul Gorj".   

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj", 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.3 (1) Primarul comunei Berlești, județul Gorj va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale.  

 (2) Secreterul general al comunei Berlești va asigura comunicarea prezentei hotărâri  Primarului 

comunei Berlești, Instituției Prefectului - Județul Gorj, precum și Companiei Naţionale de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.  

 

PRIMAR,                 AVIZAT,  

Iulian BERLESCU              Secretar general comună 

          Eugen ARGEȘANU 

 



 
 
 

ROMÂNIA               ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                             la H.C.L. Berlești nr. ____/2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiţie: "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în 

sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 

 

BILATUL TERITORIAL  

SUPRAFATA TEREN NR. CAD. 35682                  915 mp 

Suprafață teren                                                                 915 mp 

Regim de înălțime                                                            P+1E parțial 

Suprafața construită existentă                                          242,00 mp 

Suprafață desfăsurată existentă                                       242,00 mp      

Suprafața construită propusă                                           242,00 mp 

Suprafață desfăsurată propusă                                          432,80 mp   

P.O.T. existent                                                            26,00 % 

C.U.T existent                                                                  0,26 

P.O.T. propus                                                             36,00 % 

C.U.T propus                                                                    0,47 

Clasa de importantă                                                          III 

Categoria de importanța                                                    C 

Grad rezistentă la foc                                                        II 

  
               Lei,  inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  5.939.038,99 

din care C + M 3.517.607,11 

Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) 5.678.846,62 

din care C + M 3.471.525,22 

Valoare finanțată prin U.A.T. Berlești (cheltuieli 

pentru servicii și lucrări finanțate de UAT) 

260.192,37 

din care C+M 46.081,89 

(la  cursul BNR din 21.06.2022, de 1 euro = 4,9475 lei) 

 

 

PRIMAR,                 AVIZAT,  

Iulian BERLESCU              Secretar general comună 

          Eugen ARGEȘANU 

 

 

 

 



 
 
 

ROMANIA                                                                                                Nr. 1424 din 09.03.2023 

JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,  

 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj" 

 
 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) și alin.4, lit.d), art.139 alin.(1) și (3) lit d), din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019  privind  Codul Administrativ, cu completările ulterioare, consiliul local 

aprobă la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrări de investiții de 

interes local, în condițiile legii.  

De asemenea, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiție noi, a căror finanțare 

se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi cele din împrumuturi interne sau 

externe, contractate direct de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă, de către consiliile 

locale, potrivit art. 44, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Necesitatea și oportunitatea investiției Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural 

în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" este evidentă pentru îmbunătățirea condițiilor în 

domeniul activităților culturale care influențează în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor și 

dezvoltarea culturii în comună. Construcția existentă nu respectă în întregime cerințele fundamentale 

prevăzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Prin investiția propusă construcția existentă urmează a fi reabilitată la nivelul tuturor standardelor 

aplicabile la momentul actual, inclusiv eficientizarea consumurilor de energie electrică și aducerea 

construcției la nivelul cerințelor actuale de apărare împotriva incendiilor. 

 Realizarea acestei investiții are drept scop crearea unui cadru optim pentru diversificarea, 

pregătirea și susținerea de programe socio-culturale si pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul 

autenticității.  

În conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată pentru obiectivul de investiție 

"Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul 

Gorj",  au rezultat principalii indicator tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: 

               Lei,  inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  5.939.038,99 

din care C + M 3.517.607,11 

Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) 5.678.846,62 

din care C + M 3.471.525,22 

Valoare finanțată prin U.A.T. Berlești (cheltuieli 

pentru servicii și lucrări finanțate de UAT) 

260.192,37 

din care C+M 46.081,89 

(la  cursul BNR din 21.06.2022, de 1 euro = 4,9475 lei) 

 Față de motivele expuse, apreciez legal, necesar și oportun Proiectul de hotărâre privind  

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj", forma prezentată. 
 

PRIMAR, 

Iulian BERLESCU 



 
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BERLESTI 

 Judeţul  GORJ  

COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 1425  din 09.03.3023 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna 

Berlești, județul Gorj" 

 

 

Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Berlești, în conformitate cu prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am analizat Proiectul de hotărâre privind  

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, 

extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, județul Gorj" 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie:  

- art.1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul 

naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.129, alin.2, lit.b) și alin.4, lit.d)  din OUG nr. 57/03.07.2019  privind  Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, 

se aprobă de către autorităţile deliberative. 

Realizarea investiției ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu 

Viu, comuna Berlești, județul Gorj"  are drept scop reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea  

clădirii Căminului Cultural Parau Viu la cele mai înalte standarde, conform cerințelor actuale astfel 

încât să se  valorifice și să se mențină tradițiile populare în spiritul autenticității lor.  

 Valoarea totala a obiectivului de investiție este de 5.939.038,99 lei inclusiv TVA, din care : C+M 

=  3.517.607,11 lei inclusiv TVA, din care:  

- Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) = 5.678.846,62 lei cu TVA 

- Valoare finanțată prin U.A.T. Berlești (cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de UAT) = 

260.192,37 lei cu TVA.  

 Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Naționala de Investiții.    

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun spre analiză, dezbatere și aprobare Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

"Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în sat Pârâu Viu, comuna Berlești, 

județul Gorj", conform cerințelor C.N.I. SA  și  în forma prezentată de inițiator.  

 

Responsabil urbanism și amenajarea teritoriului,  

Ing. Laurențiu POCIOVĂLIȘTEANU  


