
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimati actualizati, a devizului 

general actualizat si a devizului rest de executat pentru obiectivul de investitie 
,,Modernizare drumuri locale in comuna Valea Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3", conform 

prevederilor OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- referatul de specialitate nr. 14736/18.10.2021; 
-referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici estimati actualizati, a devizului general actualizat si a devizului 
rest de executat pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri locale in comuna Va/ea 
Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3", conform prevederilor OG nr.15/2021 privind reglementarea 
unor masuri fiscal-bugetare. 

Avand in vedere prevederile : 
--0.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
-OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 8, categoriile de lucrari care se pot finanta prin 
program de la bugetul de stat si de la bugetul local; 

-OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului National 
de dezvoltare locala, etapa a II-a si pentru modificarea art. IV, alin.(1), din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum 
si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice ; 

-art. 129 alin (1), alin (2), lit. b, alin. (4), lit.a si d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ si art.196, alin. (1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA$TE: 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici estimati actualizati conform O.G. nr. 15/2021 
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, pentru obiectivul de investitii "Modernizare 
drumuri locale in comuna Va/ea Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3", prezentati in Anexa nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2. Se aproba finantarea de la bugetul local in valoare de 731.388,25 lei (inclusiv TVA) 
conform devizului general prezentat in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare; 

Art.3. Se aproba devizul general rest de executat al obiectivului de investitii "Modernizare 
drumuri locale in comuna Va/ea Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3", prezentati in Anexa nr. 3 
care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.4. Se imputerniceste primarul comunei Valea Doftanei, domnul Lucian Vileford Costea, 
cu semnarea documentelor aferente obiectivului de investitii investitii "Modernizare drumuri 
locale in comuna Va/ea Doftanei, jud. Prahova-Proiect 3". 



Art.5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei , in 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova; 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei (MDLPA); 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro . 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru 11 
Voturi impotriva O 
Abtineri O 

Nr.!Ob din 21.10.2021 



INDICATORII TEHNNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

"Modernizare drumuri locale in comuna Va/ea Doftanei,judetul Prahova-Proiect 3" 

1. Denumirea obiectivului de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Va/ea 
Doftanei,judetul Prahova-Proiect 3" 

2. Elaborator documentatie (SF) : SC RUT PROJECT SRL 
3. Beneficiarul obiectivului: COMUNA VALEA DOFTANEI, judetul Prahova 
4. Amplasamentul obiectivului: Localitatea Va/ea Doftanei, satele Traisteni si Tesila 
5. Principalii Indicatorii tehnico-economici aferenti ohiectivului de investitii: 

Valoarea totala a investitiei: 4.009.663 ,31 lei (inclusiv TVA) din care C+M: 3.452.681 ,34 lei 
(inclusiv TV A) 

Buget de stat: 3.278.275,06 lei (inclusiv TVA) 
Buget Local: 731.388,25 lei (inclusiv TV A) 


