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HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, Studiului de fezabilitate si analiza cost - beneficiu

pentru investitia " Centru Socio-Medical in sat Horezu-Poenari , comuna Valea Stanciului, judetul Doli "
precum si aprobarea bugetului parteneriatului si sustenabilitatea proiectului

ConsiliLrl Local al comurrei Valea Stanciului,.judetul

Av6nd in vedere prevederile:

'art.44 din Legea nr.21312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
' Hot[rArii Guvernului nr.28109.01.2008 privind aprobarea con!inutului-cadru al documentaliei tehnico-
economice aferente investi{iilor publice, precum;i metodologiei cle elaborare a clevizului general pentru
obiective de investifii gi lucrlri de irrtervenlii;
'art. 120 Ei art. 121 alin. (l) gi (2) din constitu{ia Romdniei, republicat6;
' art. 8 9i 9 din Carta europeanl a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la l5 octornbrie 1985, ratificata

prin Legea nr. 19911997;

'art,7 alin. (2);i art, 1166 qi urm[toarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicat[, cu
rnodific[rile ulterioare, referitoare Ia contracte sau conven{ii;
. art,20 Ei 2l din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006.

'art.36 alin.(2) lit. b);i d) din Legeaadministra{iei publice io.ul. nr.2l5l2O0l, republicatd, cu modiflcdrile
gi completlrile ulterioare;
'Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile;i cornpletdrile ulterioare;
'art.7l din Ordollan{a de urgen!5 a Guvernului nr. l14l2}l8 privind instituirea unor mdsuri in clorneniul
investiliilor publice gi a unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea qi completarea unor acte normative gi
prorogarea unor termene;

'art. l0 alin' (6) I-lotdrdrea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi conlinutul - cadru al
documenta{iilor tehnico - econotnice afererrte obiectivelor/proiectelor cle investilii finarrlate din fonduri
publice;
Refbratul de aprobare nr.136512020 a prirnarului comunei.
Ydzlnd raportul de specialitate nr.12020, precum gi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. in
temeiul prevederilor art. 129 alin.2lit.d) , alin.4lit.d) gi art.l96alin.I lit.a) din O.U,C. nr.57120i9,

HorAnAgre:
Art. l. - Se aproba indicatorii tehnico-economici, studiul de fezabilitate, precum qi analiza cost-beneficiu ai
investiliei ,, Centru Socio-Medical in sat Horezu-Poenari , colluna Valea Stanciului, judetul DoLi,,, confbrm
Anexei ce f'ace parte integranti din prezerfta hot[r6re.
Art.2.Se aprobd indicatorii tehnico-economici dupd curn urneazd:
l.lndicatori economici - valoarea totala a investiliei este de 3.178.368,94 lei (inclusiv TVA), din care: -

valoarea aferentd C+M este de I .966.00 I ,25 lei (inclusiv TVA)
2. Indicatori tehnici -Suprafala uti16 total5 construit5- 450 mp
-Durata de execu{ie a investiliei : 6 luni
Art. 3 Se aproba proiectul,, Un inceput pentru o viata mai buna" realizat in parteneriat cu Primaria comunei
Stoenesti, judetul Olt si cu partenerul privat Fundatia Centru Medical de Reabilitare Craiova, prin programul
"Dezvoltare locald, reducerea sirdciei gi cregterea incluziunii romilor" finanfat prin branturile SEE
gi Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 4 Dezvoltare Locala.



Art.4 Se aproba Acordul de parteneriat intocn'rit conforrn Ghidului Aplicantului, Apelul nr.4 ,,Dezvoltare
Locala" din Prograrn, incheiat intre Comuna Valea Stanciului, judetul Dolj, cornuna Stoenesti,.iudetul Olt si
Fundatia Centru Medical de Reabilitare Craiova.
Art' 5 Se aproba Planul de sustenabilitate a proiectului prin care Promotorul de proiect se va asigura ca
proiectul este operational pentru o perioada de cel putin cinci ani de la aprobarea de catre finantator a
raportului final al proiectului si ca investitia va fi utilizata in scopul proiectului, asa cum este descris in
cererea de finantare si va mentitre echipamentele achizitionate in proiect o durata de minirn 5 arri de la
finalizar ea pro i ectu I u i

Art' 6' - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd cle cdtre primarul comunei Valea Stanciului,
.iudelul Dolj.
Art.7. - Prezenta hotardre se comunic[, prin intermediul secretarului comunei Valea Stanciului, judelul Dol.i,
in termenul prevdzut de lege, prin.rarr.rlui comunei Valea Stanciului,.ludeJul Dolj gi prefectului.iudelului Doli
gi se aduce la cunoqtinld publicd prin afiEarea la sediul prirndriei, precum gi pe pagina de internet.
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