
     JUDEŢUL ARGES
     COMUNA VULTUREȘTI
     CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

  HOTĂRÂREA  NR. 45 din 29.07.2021

 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiție „Exindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești,

Mărgești, Valea Caselor”- faza studiu de fezabilitate

Consiliul  Local al  comunei  Vulturești,  judeţul  Arges,  întrunit  în  şedinţă ordinară,  astăzi
29.07.2021, ora 16,30;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturești nr.3679/23.07.2021
- Raportul de specialitate nr.  3681/23.07.2021, întocmit de compartimentul de
specialitate al comunei Vulturești;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind

Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.133 alin.(1) și196 alin.(1) lit.a)   din O.U.G.  nr. 57/2019

privind Codul administrativ, Consiliul Local Vulturești,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se  aproba  întocmirea documentației  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de
investiție  „Exindere și racordare la rețeaua de canalizare, comuna Vulturești, sat Bârzești,
Mărgești, Valea Caselor”- faza studiu de fezabilitate.
Art.2.  Primarul  comunei  împreuna  cu  aparatul  de  specialitate,  vor  duce  la  îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art.3. Secretarul general al comunei Vulturești va comunica prezenta hotărâre Primarului
comunei Vulturești,  compartimentului  achiziții  publice si  Instituţiei Prefectului  – Judeţul
Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în Monitorul oficial
local la adresa https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local pentru aducere
la cunoștință publică.

     Președinte de ședință,                                                                  Contrasemnează,
  Consilier                                                                                Secretar general 

       Bica Ion - Dănuț                                                                    Mihai Mircea Claudiu

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”



ROMANIA                              
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

 HOTĂRÂREA nr. 46 din 29.07.2021

privind aprobarea folosirii în interes de serviciu de către viceprimarul comunei Vulturești a autoturismului
cu nr. de înmatriculare AG 05 VPR, proprietate a comunei Vulturești

  Consiliul local al comunei Vulturești, judetul Arges intrunit in sedinta ordinara, azi 29.07.2021;    Avand in 
vedere :
-   Referatul de aprobare a primarului comunei Vulturești nr. 3680/23.07.2021
-  Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 3682/23.07.2021 al compartimentului de resort din primarie ;
 - Avizul Comisiilor  de specialitate  ale Consiliului local al comuneiVulturești ;
-  dispozițiile  art.  5  alin.(31)  din  O.G.  80/2001  privind  stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd
„ Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale,  instituţiile  publice  din  subordinea  acestora  şi  întreprinderile  publice  înfiinţate  de  unităţile
administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, se aprobă prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative.”
 -  Dispozițiile  art.12  din  OUG nr.  21/2004 privind  Sistemul  Național  de  Management  al  Situațiilor  de
Urgență
 -  HG nr.  1491/2004  privind  structura  organizatorică  atribuțiile,  funcționarea  și  dotarea  Comitetelor  și
Centrelor Operative pentru Situații de Urgență;
 -  Regulamentul  din  7  martie  2019  privind  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  generate  de  fenomene
hidrometeorologice  periculoase  având  ca  efect  producerea  de  inundaţii,  secetă  hidrologică  precum  şi
incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în
zona costieră, aprobat prin Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 459 din 7 martie 2019.

               În temeiul art. 129 alin. (7) lit. g),h) și alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTARASTE :

 Art.1. Se aprobă folosirea a autoturismului cu nr.  de înmatriculare AG 05 VPR, proprietate a comunei
Vulturești  de către viceprimarul comunei Vulturești pentru deplasările interes de serviciu, precum și pentru
deplasările de la domiciliu la sediul primăriei sau în alte locații  în care  prezența acestuia este necesară,
conform dispozițiilor legale. 
 Art.2.  Cheltuielile  aferente  folosirii  autoturismului  arătat  la  Art.1.,  vor  fi  suportate  integral  de  către
viceprimarul comunei Vulturești.
 Art.3. Primarul Comunei Vulturești  impreuna cu aparatul de specialitate al acestuia vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari .
 Art.4. Secretarul  general  al  comunei  Vulturești  va  comunica  prezenta  hotărâre  Primarului  comunei
Vulturești, viceprimarului comunei Vulturești si Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării
controlului  de  legalitate  și  va  fi  publicată  în  Monitorul  oficial  local la  adresa
https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local pentru aducere la cunoștință publică.
         

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           Contrasemnează,
         Consilier                                                                                                Secretar general 

                 Bica Ion Dănuț                                                                                   Mihai Mircea Claudiu



     JUDEŢUL ARGES
     COMUNA VULTUREȘTI
     CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

  HOTĂRÂREA  NR. 47 din 29.07.2021

 privind aprobarea realizării expertizei tehnice a clădirii cu destinație vestiare și grupuri sanitare
realizată în cadrul obiectivului „Bază sportivă multifuncțională, sat Bârzești, comuna Vulturești,

județul Argeș” și preluarea de la executant a întregului obiectiv, în stadiul fizic de realizare în care
se află.

Consiliul Local al comunei Vulturești, judeţul Arges, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.07.2021,
ora 16,30;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vulturești nr.3793/29.07.2021
-  Raportul  de  specialitate  nr.  3794/29.07.2021,  întocmit  de  compartimentul  de

specialitate al comunei Vulturești;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

- H.G.  nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994
privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente
acestora;

- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
- Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
- Adresa  nr.  390/29.07.2021  întrgistrată  la  Primăria  comunei  Vulturești  sub  nr.

3785/29.07.2021 a S.C. CONIZ ROMARG SRL – în insolvență.
In temeiul prevederilor art.133 alin.(1) și196 alin.(1) lit.a)   din O.U.G.  nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, Consiliul Local Vulturești,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă realizarea expertizei  tehnice a clădirii  cu destinație vestiare și grupuri sanitare
realizată în cadrul obiectivului „Bază sportivă multifuncțională,  sat Bârzești,  comuna Vulturești,
județul Argeș” și preluarea de la executant a întregului obiectiv, în stadiul fizic de realizare în care
se află.
Art.2.  Preluarea  se  va  face  conform Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi
instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG nr. 343/2017.
Art.2.  Primarul  comunei  împreuna cu aparatul  de specialitate,  vor  duce la  îndeplinire  prezenta
hotărâre.
Art.3. Secretarul general al comunei Vulturești va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei
Vulturești, compartimentului achiziții publice si Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges în vederea
exercitării  controlului  de  legalitate  și  va  fi  publicată  în  Monitorul  oficial  local  la  adresa
https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local pentru aducere la cunoștință publică.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  Contrasemnează,
   Consilier                                                                                          Secretar general

    Bica Ion Dănuț                                                                                     Mihai Mircea Claudiu



ROMANIA                              

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL VULTUREȘTI

HOTARAREA nr. 48 din 29.07.2021

 privind modificarea HCL nr.7/18.01.2021 privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță în cătunul Mâzgana”, faza Studiu de Fezabilitate

  Consiliul local al comunei Vulturești, judetul Arges intrunit in sedinta ordinara,azi 29.07.2021;    
Avand in vedere :

-   Referatul de aprobare a primarului comunei Vulturești nr. /29.07.2021

-  Raportul de specialitate inregistrat sub nr. /29.07.2021 al compartimentului de resort din 
primarie ;  Avizul Comisiilor  de specialitate  ale Consiliului local al comuneiVulturești ;

-  dispozițile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice;

- Legea 500/2002 privind finantele publice;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Dispozițiile art. 129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;
               În temeiul art. 129 alin. (7) lit. g) și alin. (14), respective art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTARASTE :

 Art.1. În cuprinsul HCL nr. 7 din 18.01.2021, se modifică denumirea obiectivului de investiție 
„Construire grădiniță în cătunul Mâzgana”, cu denumirea  „Grădiniță cu program normal 
Mâzgana, comunaVulturești, jud. Arges”
 Art.2. Celelalte prevederi rămân neschimbate.
 Art.3. Secretarul general al comunei Vulturești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
și va face mențiunile necesare în Registrul de evidență a  hotărârilor consiliului local 
  Art.5.  Secretarul general al comunei Vulturești va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Vulturești, compartimentului achiziții publice, compartimentului contabilitate si Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în 
Monitorul oficial local la adresa https://www.cjarges.ro/web/vulturesti/monitorul-oficial-local 
pentru aducere la cunoștință publică.
         

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
  CONSILIER                                                                             SECRETAR GENERAL

BICA ION DĂNUȚ                                                                 MIHAI MIRCEA CLAUDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”


