
ROMANIA                    PROIECT 

Județul GORJ             Nr. 1434/09.03.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

          

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” 

Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj” 

 

 

Consiliul local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1435 din 09.03.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești, ca 

instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul de specialitate nr.1436 din 09.03.2023 întocmit de Compartimentul urbanism și 

amenajarea teritoriului, la Proiectul de hotărâre; 

În conformitate cu prevederile:  

- O.G. nr.25/2001 privind înființarea C.N.I aprobata prin Legea nr.117/2002 cu modificările 

si completările ulterioare; 

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

modificările si 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 modificările și completările ulterioare;  

 

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 aproba indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) ” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, 

jud. Gorj”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Naționala de Investiții.    

Art.3. Valoarea totala a obiectivului de investiție este de 5.031.495,23 lei inclusiv TVA, 

din care se aproba finanțarea din bugetul local in suma totala de 125.420,00 lei inclusiv TVA.  

Art.4((1) Primarului 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  

 

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 

 

” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj” 

 

 

FAZA DE PROIECTARE:  Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I..) 

DURATA DE PROIECTARE : 2 luni  

DURATA DE EXECUTIE : 4 luni  

 

 

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

1 TOTAL CAPITOLE 4.250.013,21 5.031.495,23 

2 Din care C+M 2.995.451,67 3.564.587,49 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 4.906.075,23 lei cu TVA 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (budget local) 125.420,00 lei  cu TVA 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională 

de Investiții 

 

 

          

PRIMAR,                          AVIZAT,  

Iulian BERLESCU            Secretar general comună 

          Eugen ARGEȘANU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                                                                            Nr. 1325 din 09.03.2023 

JUDEŢUL GORJ 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii:” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, 

jud. 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.  

Proiectul ”Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”  tratează 

aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, legătura locuitorilor comunei cu 

zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creștere 

atractivității și competitivității zonei. 

Necesitatea și oportunitatea investiției este evidentă,  prin realizarea acesteia se urmărește 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din zonă și stoparea fenomenului de 

depopulare şi migrare a locuitorilor spre zonele urbane, precum și îmbunătăţirea condiţiilor de 

circulaţie auto pentru traficul local şi ocazional în condiţii de vreme nefavorabila. 

 În conformitate cu documentația tehnico-economică elaborată pentru obiectivul de 

investiție "Reabilitare, modernizare, DS 14 Berlești, comuna Berlești, județul Gorj ",  au 

rezultat principalii indicator tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: 

               Lei,  inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  5.031.495,23 

din care C + M 3.564.587,49 

Cheltuieli eligibile (buget de stat)  4.906.075,23  

Cheltuieli neeligibile (budget local) 125.420,00 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” Reabilitare, 

modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj” forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

Iulian BERLESCU 

 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI BERLESTI 

 Judeţul  GORJ  

COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 1436  din 09.03.3023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiţii:” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. 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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” Reabilitare, 

modernizare DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. Gorj”. 

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

- 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 DS14 Boierești, comuna Berlești, jud. 

Gorj”  are drept scop modernizarea structurii rutiere a drumului astfel încât să satisfacă cerinţele 

actuale de trafic și ameliorarea calității  mediului prin diminuarea cantității emisiilor de noxe 

provenite de la autovehicule. 

 Valoarea totala a obiectivului de investiție este de  5.031.495,23lei inclusiv TVA, din care : 

C+M =  3.564.587,49 lei inclusiv TVA, din care:  

- Cheltuieli eligibile (buget de stat) 4.906.075,23 lei cu TVA 

- Cheltuieli neeligibile (budget local) 125.420,00 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 Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” Reabilitare, modernizare DS14 Boierești, 

comuna Berlești, jud. Gorj” 

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

 

 

Responsabil urbanism și amenajarea teritoriului,  

Ing. Laurențiu POCIOVĂLIȘTEANU  

 


