
ROMANIA
JUDETUL VALCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DICULESTI

HOTARAREA NR. 12

pRIVITOR LA: aprobarea documenta{iei tehnico-economice qi a indicatorilor tehnico-economici

pentru proiectul ,, Reabilitare Ei modernizare $coala Gimnaziali Bibeni-Oltefu " 
.

Consiliul Local al comunei Diculesti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data de 26.03.2018

la care participa un num,r de lf consilieri din totalul de 1l consilieri in functie.

Yazandca presedinte legal ales este domnul Petrescu Ion Marian'

Avand in ve$ere:
- Expunerei de motive si proiectul de hotarare al Primarului Comunei Diculesti, in calitatea sa de

initiator;

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al

primarului comunei Diiulesti, jud. Valcea inregistrat la nr. 734/19.03 .20 I 8, prin care se propune aprobarea

documentaliei tehnico-economice gi a indicatorilor tehnico-economici penffu proiectul ,, Reabilitare qi

modernizare $coala Gimnazialf, Bdbeni-Oltelu ,, .

- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

judetul Valcea;
Rapornrl comun de avizare din punct de vedere al legalitdtii intocmit de secretarul comunei

Diculesti,

Diculesti,

judetul Valcea .

-respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

oublica.
in conformitate cu prevederile art. 44 Legii f,rnantelor publice locale nr. 27312006, cu modific6rile qi

complet6rile ulterioare, precum gi prevederile articolului art. 36 alin. 2 (b) coroborat cu alin' 4(d) din Legea

adm'inistraliei publice locile nr. 2l5l2}0l, republicat6,ale Ghidul condiiii specifice de accesare a fondurilor in

cadrul uplt*ilo. de proiecte NR. POWI0/2017ll}ll}.lbl7regiuni, Axa prioritard l0 imbundt{irea

infrastruclilrii educalionali, prioritate de investilii l0.l Investiliile in educalie, qi formare, inclusiv in formare

profesional6, pentru dobdndirea de competenle gi invd{are pe tot parcursul vielii prin dezvoltarea
'infrastructuriloi 

de educalie qi formare, obiectiv Specific 10.1 Cregterea gradului de participare la nivelul

educaliei timpurii gi invalamdntului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a

sistemului, Apel dedicat tnvIldmdntului obligatoriu.
in temeiul prevederilor art.36, alin.l qi art. 45 alin. (l) din Legea administraJiei publice locale nr.

21512001, cu modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala,cu un numar d" 4-
voturi pentru -0- contra -0- abtineri,aproba urmatoarea.

Art.l. Se aproba documentafia

$coala Gimnaziali Bdbeni-Olte{u " Ei a

integranttr din prezenta hotirire,
Art.2. Primarul Comunei Diculesti, Judetul Valcea

prin compartimentele de specialitate, informand Consiliul

HOTARARE

tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare gi modernizare
indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte

va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari
Local al Comunei Diculesti, Judetul Valcea, asupra

modului de indeplinire.
Art.4.(1) Prezentahotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate.

(2\Prczentahotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Diculesti,

judetul Valcea prin afrsare la sediul Primariei Comunei Diculesti, judetul Valcea si prin publicare pe site-ul
primariei Comunei Diculesti,,Judetul Valcea. Se va comunica Institutiei Prefectului Valcea gi primarului

comunei Diculesti..

PRESED

DrcuLE$Tr NR.r


