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HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr 36/17.11.2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului
„Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Valcelele, judetul Calarasi
in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”
Consiliul local al comunei Valcelele,judetul Calarasi intrunit in
sedinta ordinara din data de 02.07.2020
AVAND IN VEDERE:
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
ținând seama de:
- Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente
anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;
- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul
Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, publicat pe site-ul
www.mfe.gov.ro,

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul UAT Comuna Valcelele, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr 1738/29.06.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Referat de necesitate al compartimentulu achizitii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Valcelele, înregistrat cu nr.1739/29.06.2021 prin care se motivează, în
drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 11/30.06.2021 si procesul
verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 6/ 30.06.2021;

În temeiul art 196 alin 1 lit a). din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr 36
din 17.11.2020 conform Anexei 1, care face parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2. Celelalte articole ale Hotararii de Consiliu Local nr 36/17.11.2020 raman
neschimbate.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii
contrare.
Art.4. Secretarul comunei Valcelele va aduce la cunostiinta publica prezenta hotarare si o
va comunica autoritatilor stabilite prin dispozitiile legale.
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