
RO
JU

COMU

NIA
DETUL DOLJ
N A VALEA STANCIULUI

5\'' t. - |

MA

CONSILIUL LOCAL
norAnAne

privind elaborarea Cererii de finan{are qi realizarea documenta{iei tehnico-economice,
faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul Construc{ie Centru Socio Medical in sat

Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, judeful Dolj

Av0nd in vedere prevederile:

' art. 44 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
'Hotdrdrii Guvernului nr.28109.01.2008 privind aprobarea conlir-rutului-cadru al documentafiei tehnico-
economice aferente investiliilor publice, precum gi rnetodologiei de elaborare a devizulr.ri general pentru
obiective de investilii qi lucr[ri de intervenlii;

.- . art. 120 Ei art.12l alin. (1) Ei (2) din ConstituliaRom6niei, repurblicat[;

" aft. 8 ;i 9 din Carta europeanda autonomiei locale, adoptat[ la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratiflcatit
prin Legea nr. 19911997 ;

'art.7 alin. (2) gi art. 1166 Ei urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil, repr"rblicatf,, cr-r

rnodificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
. art. 20 qi 2l din Legea cadru a descentralizitrii nr. 19512006;

' arl, 36 alin. (2) lit. b) Ei d) din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l, republicat[, cu moc]if-rcdrile

Ei completdrile ulterioare;

' Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile Ei cornpletf,rile ulterioare;
' art. 7l din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 11412018 privind instituirea unor m[suri in domeniLrl
investiliilor publice qi a unor m6suri fiscal-bugetare, modificarea qi completarea Lrnor acte normative qi
prorogarea unor termene;

'art. 10 alin. (6) HotdrArea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare Ei confinutui - cadrr-r al
documentafiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finan{ate din fondLrri
publice;
Ydzltnd raportul de specialitate nr.1005 /05.02.2020, intocn'rit de c5tre responsabilul cu achiziliile pr-rblice.

In tenteiLrl
prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) alin.4 lit.d) Ei art.196alin.1 lit.a) din O.U.G. u5712019 privind Codr-rl
Administrativ
CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLJ

HOrAnaSrn:

Art. 1. - Se aprobd realizarea documentaliei tehnico-economicl, faza Studiu de Fezabilitate, pentru
obiectivul " Centru Socio-Medical in sat Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, judelul Dolj".
Art. 2. - Se aprobd, achizitia de servicii de consultanta in vederea realizarii Cererii de finantare pentru
proiectul ,, Un inceput pentru o viata mai buna" realizat in parteneriat cu Primaria comunei Stoenesti, judetul
Olt si cu partenerul privat Fundatia Centru Medical de Reabilitare Craiova, prin Programut "Dezvoltare locali,
reducerea siriciei 9i cregterea incluziunii romilor" finanfat prin Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021.



Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prev6d in bugetul local pentru perioada de realizare a StudiulLri
de fezabilitate si a consultantei cu privire la elaborarea Cererii de finantare, potrivit legii.
Ar1.4. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se asigr-rrd de c[tre primarul comunei Valea
Art. 5. -Prezenta hotdr0re se comunicS, prin intermediul secretarului comunei Valea Stanciului
prevdzut de lege, primarului comunei Valea Stanciului Ei prefectuluijude{ului Doli qi se aduoe .

public[ prin afigarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de internet.

Stanciulr"ri.

, in termenul
la cunostintf,

PRESEDINTE DE
TUDOR SIMION

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
ION CON

VALEA STANCIULUI 19 FEBRUARIE 2O2O
NR. 11
Adoptat6 in gedin!5 ordinard cu un num5r de 10 voturi pentru difi totalul de 15

consilieri in functie. I


