
RO M A N I A
J UDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnr
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul de investifie:

''MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL.2KM. IN COMUNA VALEA
STANCIU LUI, JUDETUL DOL,"

Av6nd tn vedere:

- Nota de fundamentare nr.6$47/L5.L0.202t a d-nei Chirita Georgeta - consilier asistent in
cdrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Stanciului, privind necesitatea si
oportunitatea implementarii proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL-
2KM- rN COMUNA VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLI";

- Raportul de specialitate nr . 6B4B/15.10.202t a d-nei Sirbu Aurelia, contabil in cadrul
Primariei Valea Stanciului;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economice si financiare, munca
si protective sociala, protectia mediului si turism;

- Legea nr. 1512021 a bugetului de stat pe anul202t,
- Prevederile din O,U.G. nr.57120L9 privind Codul Administrativ,
- Referatul de aprobare al Primarului comunei.
- Luand in considerare prevederile arlt. 44 alin (1) din Legea 27312006 privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Stanciului.
- Ordonanta 951202L privind reglementarea unor masuri bugetare, pentru aprobarea

Programului National de Investitii "Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 133312021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare

a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 951202L pentru aprobarea

^ Programului National de investitii"Anghel Saligny";
- Luand in considerare prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul

cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- in baza prevederilor art. 129, alin, 1) 9i ale art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanla de
U rgent5 nr .57 I 20L9 privi nd Codu I Ad m i n istrativ,

H OTA RASTE:

- Art.1, Se aproba depunerea cererii de finantare nr. 6849/L5.t0.202t, intocmita conform
prevederilor prevazute in Anexa nr. 1 la Normele Metodologice pentru pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 951202t pentru aprobarea
Programului National de investitii "Anghel Saligny", cu privire la obiectivul "MODERNIZARE
DRUMURT DE TNTERES LOCAL-2KM- rN COMUNA VALEA STANCTULUT, JUDETUL DOLI"-
inaintata catre MDLPA - Programul National De Investitii "ANGHEL SALIGNY".



Arl.2. Se aproba devizul general estimativ aferent investitiei "MODERNIZARE DRUMURI
DE INTERES LOCAL-2KM- IN COMUNA VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOtj,", intocmit de
proiectant - ANEXA la prezenta Hotarare, tocmit conform Anexei nr.2.1 la Normele Metodologice
pentru pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.
951202L pentru aprobarea Programului National de investitii "Anghel Saligny"

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Dolj in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin gr'rja secretarului
comunei Valea Stanciului.

(2) Se aduce la cunostinta public5 prin gr'rja secretarului comunei prin afisare la sediul
primariei comunei Valea Stanciului.

Att.4. Consiliul Local Valea Stanciului se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile

de operare si intretinere a investitiei pe toata perioada de exploatare a investitiei.

n Aft.s. Consiliul Local Valea Stanciului isi asuma angajamentul de a asigura exptoatarea

drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a

drumurilor.

A1t.6. Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari, raspunde dl. Gingioveanu Ionel -
primarul comunei Valea Stanciului.
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Adoptatb in gedintd extraordinar5 de indatd cu un num5r de 13 voturi
pentru din totalul de 13 membrii prezenli
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