
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea 9i completarea HOTARARII24/22.LO.ZOZL pentru aprobarea cererii de

finantare si a devizului pentru obiectivul de investilie'iAsfaltare strazi rurate in comuna Vatea
Stanciului, juietul Dolj,, i

Av6nd in vedere:

- Raportul de specialitate nr.1303/2022 a doamnei 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;

n - Legea nr. LSl2021 a bugetului de stat pe anul202L,
- Prevederile din o.u.G. nr.57120L9 privind codulAdministrativ,- Referatul de aprobare al primarului comunei.
- Luand in considerare prevederile art, 44 alin (1) din Legea 27312006 privind finantele

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

Programului National de Investitii ..Anghel 
Saligny";

- ordinul nr. L33312021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. gsl2OZL pentru aprobarea
Programului National de investitii ..Anghel 

Saligny,,;
- Luand in considerare prevederite HG 90712016 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,

n - in baza prevederilor art. 129, alin. 1) gi ale art. 196 atin. 1), lit. a) din ordonanta de
Urgen!5 nr.57 lZ0L9 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI norARASrE:

Art.l. Se modifica 9i se completeaz5 Art, 1 si Art. 2 din HCL NR.Z4/2021 pentru aprobarea
cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul de investilie "Asfaltare strazi rurale in
comuna Valea stanciului, judetul Dolj , care vor avea urmatorul continut:



Aft,2. Restul afticolelor raman nemodificate.
AIt. 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 publicd prin grija secretarutui comunei prin afisare la sediul
primariei comunei Valea Stanciului.

Att.4. Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari, raspunde dl. Gingioveanu Ionel -
primarul comunei Valea Stanciului.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BARBU MARIAN
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Adoptatd in gedin{6 extraordinard de indatd cu un numdr de 12 voturi pentru gi 1 impotrivd din totalul de 13 membriiprezen!i

in aP/icare a Prevedeilor Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. gS ^. Ornt uuprobrra Progrrrului Nrtionul d, irn ttitii 'ArghrlW


