
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

C OMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILruL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea 9i completarea Anexei 1 la HCL nr.38/2018

Avind in vedere:
- Nota de fundamentare a doamnei Chiril5 Georgeta
- Solicitarea de clarificari nr.tZ a ADR SV OLTENIA, Devizul general, Macheta D - privind

analiza si previziune financiara,
- o'U.G. nr. 40120L5 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada den programare 20L4-2020
- Legea LL|2}LB privind aprobarea OG nr. 27l2OL7 - modificarea si completarea OUG nr.

40120L5 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 20L4-2020

- Ordinul MDMP pentru modificarea Ordinului viceprim- ministrului ministrului dezvoltarii
regionale si administratiei publice nr. t02L12015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului ,
conditiile generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional
20L4 - 2020

- Legea 27312006 privind finantele publice,modificata si completata;

- Luand in considerare prevederile 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,

  - tn baza prevederilor aft. 129, alin. 1) 9i ale art. 196 alin. 1), lit. a) din ordonanla de
Urgen!6 nr.57 lZ0L9 privind Codul Administrativ,

coNsrLrul LocAL VALEA srANcrulUr norARASrE:

41t.1. Anexa 1 la Hot5r6rea Consiliului Local Valea Stanciului nr.3g/2018 se modifici si se
completeaz5 conform Anexei ta prezenta HotHr6re

41t.2. Restul articolelor din HCL nr.3g l2ol.g raman nemodificate.
Alt' 3. (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Dolj in vederea

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce ta cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Valea Stanciului.

(2) se aduce la cunostinta public5 prin grija secretarului comunei prin afisare la sediul
primariei comunei Valea Stanciului.



Alt.4. Cu aducerea la indeplinirea

primarul comunei Valea Stanciului.

a prezentei hotarari, raspunde dl. Gingioveanu Ionel -

VALEA STANCIULUI 28 FEBRUARIE2O22
NR.6
Adoptatl in qedin{E extraordinarl de indatE cu un

membrii prezen{i.
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numir de 11 voturi pentru din totalul de ll
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