
Ro M A ru I A
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

xorAnAnr

Art.3. Se aproba asigurarea finanl5rii de cbtre
Dolj a cheltuielilor pentru racordurile la utilititi
utilizat etc.);

prlvind predarea cdtre Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publlce prin Compania
NationalS de Investitii "C.N.1," S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in veclerea

executirii obiectivului de investilii "Modernizare, reabilitare si dotare asezimint cultural in
satul valea stanciului, str. Arh, cezar Lizires cu nr, 44t comuna Valea stanciului,

judegul Dolj"

Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Stanciului, Gingioveanu Ionel Ovicliu;- HotirSrea consiliului Local al 20/15/OSl2Ot9;- Raportul de specialitate al Comisiei pentru programe de dezvoliare econo m ico-sociala si

bugetfinante ,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 Ia standarde europene a fiecarui domeniu

, cheie' infrastructura, induistrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umanei;
In conformitate cu prevederile :- Ordonanta Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Orclonantei
Guvernului nr 25/2001 privind infiintarea companiei Nationale de tnvestitii.'c,trt,l,,,s.A;

In temeiul art.46 din Legea nr, 215/2001 privind administratia publicb localS, republicati),

HoTARASTEI

Art.1. Se aproba predarea cbtre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei publlce, prin
compania NationalS de Investigii "c.N,I." s,A,, pe baz5 de protocoi, a amplasimentului Canrin
cultural, situat in comuna Valea Stanciului si aflat in administrarea Consiliului local Valea
Stanciului, in suprafat5 construita de 691 mp si teren aferent in suprafatb de fSOO mp din acte si
1622 masurati, identificat potrivit cdrlii funciare nr,32346, nr. Topo 3izqo-ct, nr, Topo 32346-
teren al'erent, liber de orice sarcini, in vederea gi pe perioada reaiizarii de cdtre,,c.N.l." - S,A, a
obiectivului de investilii "Modernizare, reabiiitare gi dotare asezim6nt cultural in satulvalea Stanciului, str. Arh. cezar Lizirescu nr, 44, comuna valea stanciului, judelr.rl
Dolj".
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarca
reglementdrilor in vigoare;

Consiliul Local al comunei Valea Stanciului, jud<:trrl
(electricS, ap5, canal, gaz sau alt tip de conrbustibi

Art.4. Consiliul Local al comunei Valea Stanciului, se obllgi sd asigure, in conditiile leqii, suprafeteic (le



teren necesare pentru depozitarea gi organizarea santierului;
Art.s. Se aprobi finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de UAT
comuna Valea Stanciului . in valoare de 130.796,98 lei cu TVA.
Art.6' Consiliul Local al comunei Valea Stanciului se oblig5 ca, dupS predarea amplasamentului si a
obiectivului realiza! sE mentini destinatia acestuia 9i si I intr4ind pe o perioadS de minim 15 ani;
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Adoptati in qedinli extraordinarl cu un numlr dc l2 voturi pentru din totalul de l2 mcnrbrii
prezenfi.


