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Privind instrumentarea unui Proiect cu titlul proiectul,, Modernizare, reabilitare qi dotare a;ezlmintl
cultural in satul Valea Stanciului, str. Arh. Cezar Lizlrescu nr.44, comuna Valea Stanciului, 1ua"(rt

Dolj"

consiliul Local al comunei VALEA STANCIULUI, intrunit la data de 15.05.2019.
Avand in vedere Raportul domnului GINGIOVEANU IONEL OVIDIU- primar in cadrul aparatului

propriu al administraliei publice locale, cu privire la necesitatea unei investilii in consens cu propunerile si
aspiraliile locuitorilor comunei VALEA STANCIULUI;

Avand in vedere Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare econom ico-sociala si buget-
finan1e ,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului, servicii si come4, cu privire la demersuri demersuri actionale si investilionale de atragere de surse
publice si private pentru a valorifica potenlialul local existent conform strategiei de dezvoltare locala la
standarde europene a fiecarui domeniu cheie- infrastructura, induistrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umanei;

Avand in vedere Programul National de Construclii de Interes Public sau Social coordonar <te Compania
Nafional[ de InvestiJii S.A., HG 907 / zoro privind etapele de elaborare gi conlinutul-cadru al documentaliilor
tehn ico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi!ii finanlate din fonduri publice,

In temeiul art.46, alin. Din Legea nr.215l20Ol, privind administra{ia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei VALEA STANCIULUI, Judelul DOLJ,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba instrumentarea unui Proiect cu titlul proiectul "Modernizare, reabilitare qi 4otare
aqezlmfrnt cultural in satul Valea Stanciului, str. Arh. Cezar Lizlrescu nr, 44, comuna Valea
Stanciului, jude(ul Dolj". Necesitatea si oportunitatea acestui proiect este in oonformitate cu misiunea
Companiei Nationale de lnvestitii S.A. ce deruleazi Programul Nalional de Construclii de Interes public sau
Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investilii si este circumscrisa strategiei de dezvoltare a
comunei' avand ca scop stoparea fenomenul de migralie a populaliei din mediul rural in cel urban si
strainatate de a elimina diferenlele de confort dintre sat si oras. Proiectul va avea asupra comunei VALEA
STANCIULUI impactul urmarit prin Programul Nalional de Construclii de Interes public sau Social
coordonat de Compania Nalionali de Investifii S.A, - "subprogramul Asezaminte culturale,,, respectiv:
imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii medicale, in scopul de a facilita accesul populatiei la
inliastructura culturala, de a imbunatali calitatea vielii in zona rurala, atragerea investiliilor si crearea de noi
locuri de munca cu scopul social si economic de a menline flamiliile de tineri in mediul rural, dar si peptru a
conduce la o mai buna competitivitate intre agenlii economici locali, prin promovarea modernizarii si
diversificarii activitalilor; incurajarea activitalilor culturale si turistice cu scopul imediat de a creste nivelul
de trai al popula{iei, datorita investi{iilor generatoare de valoare suplimentara si crearii de noi locuri cle
munca.



Art' 2 Se aproba intocmirea Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si a proiectului 'l'ehnic.
privind investilia proiectul "Modernizare, reabilitare qi dotare agezdm6nt cultural in satul Valea
Stanciului, str' Arh. Cezar Lizirescu nr. 44, comuna varea Stanciurui, judefur Dorj,,.Art' 3 Se aproba necesitatea si oportunitatea acestei investilii raportat la propunerile si necesitalile
comunitatii locale si la numarul de locuitori ai comunei.
Art'4' - Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, proiectul tehnic si Indicatorii
tehn ico-economici (Anexa l) pentru proiectul "Modernizare, reabilitare gi dotare agezimant cultural in
satul valea stanciului, str. Arh, Cezar Lizrrescu nr. 44, comuna varea Stanciurui, jutreJur Dorj ,,;
Art'5' - Se aproba cofinantarea proiectului ' Modernizare, reabilitare qi dotare aqezrmiint cultural in
satul valea Stanciurui, str. Arh. cezar Liztrrescu nr. 44, comuna varea stanciurui, judefur Dorj . incontributie proprie in valoarea totala de 130 796,98 lei, inclusiv TVA din valoarea totala a proiectului
de 5 736 793,40 lei, inclusiv TVA;
Art'6' - Se aproba depunerea proiectului "Modernizare, reabilitare Ei dotare a$ezimant cultural in satul
valea Stanciului, str. Arh. Cezar LizErescu nr. 44, comuna valea Stanciului, jude(ur Dorj,,, in cadrur
Programul Nafional de Construcfii de Interes Public sau Social coordonat de Compania Na(ionalr de
Investifii S.A., HG 907 I 2016.
Art'7' Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul GINGIOVEANU IoNELovIDIU - Primar in cadrul aparatului propriu al administra{iei publice si se comunica Institutiei pref-ectulLri
- Jude{u lui DOLJ.
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Anexa I la I{CL nr.20/2019

Titlul proiect: "Modernizare, reabilitare gi dotare aEezdmant cultural in satul valea

stanciului, str. Arh. Cezar Lizlrescu nr.44, comuna valea Stanciului, judc(ul l)olj',

Adresa investitie:
Sat VALEA STANCIULUI, str. Arh. Cezar Lazarescu, nr. 44, judetul Doli

Indicatori tehnici

S teren = 1500 din acte,

S teren = '1622 mp din masuratori,
SD existenta : 1206 mp ,

SD propusa = 1206 mp ,

SC propusa = 691 mp ,

REGIM DE INALTIME: P+ IE.

VecinitlJi:
Amplasamentul are vecin[t6li le:
- Nord - Str. Arh. Cezar Lazarescu,
- Sud - Targul comunal,
- Est - DJ V. Stanciului,
- Vest -Nr. Cadastral 30014 SC LUXOR CONSTRUCT SRL.
Cii de acces:

Accesul pietonal se face din - Str. Arh. Cezar Lazarescu.

Indicatori economici

Valoare totala (inclusiv TVa; = 5 736 793,,40 lei,,

valoare eligibila (inclusiv TVA), cheltuicli eligibile suportate de CNI SA = 5 605 996,42\ei,
Valoare cofinantare, cheltuieli neeligibile suportate de UAT Valea Stanciului (inclusiv'IVA)
= 130 796,98 lei.
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