l

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN
VALCEA
,

,

PROIECT

HOT AR ARE
privind: utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de
rulment al Consiliului .Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de
interes judetean, pe anul 2008

Judetean Valcea,
intrunit In sedinta din data de
2008, la care participa un nurnar de_ _ consilieri judeteni,
din totalul de 33 tn functie:
Avand ln vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, inreqistrata la nr.2166 din 20 februarie 2008;
l.uand In considerare Raportul de specialitate al Directiei Economice,
Tnregistrat la nr.2167 din 20 februarie 2008, precum ~i avizele comisiilor de
specialitate;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."b" ~i alin.(3) lit."a" din
Legea adrninistratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata ~i cu prevederile
art.58 alin.(3) ~i (4) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
rnodificarite ~i cornpletarile ulterioare;
In temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publice locale, nr.215/2001,
republicata;
Consiliul

HOT

A RA $ T E:

Art.1 Se aproba utilizarea sumei de 1.400.000 lei din fondul de rulment, al
Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008, pentru finantarea lucrarilor de interes
judetean, prevazute In anexa care face parte inteqranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotarare Directiei Economice, In vederea aducerii la
Indeplinire a prevederilor ei si va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judetean Valcea ~i In Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45,
alin.(2), lit. "a", coroborate cu cele ale art.98 din Legea eaministreiiei publice
locale, nr.215/2001, repuoticet«, cu un numer de
voturi pentru,

voturi impotrive §i
abtineri.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

ANEXA
La Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.
_

L1STA
lucrerilor previaut« a se realiza din Fondul de rulment

al Consiliului Judetean Va/cea

Nr. crt.

OENUMIRE INOICATIV
OENUMIRE TRASEU

105 COVOARE BITUMIHOASE
1.
2.
3.
4.

OJ 677 Madulari-$u~ani, km 6+500-7+000
~i 19+500-20+000
OJ 645 Zaviceni-Scundu-Pesceana,
km 15+400-15+900
OJ 651 Pausesti Magla~i-Stoene~ti, km 1+100-1 +600
OJ 644 A Limita jud.Olt-Laiosu-Pauresti,
km 5+850-6+350 ~i 14+800-15+800
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Valoare
(lei)

Fizic
(km)

1.400.000

3,5

400.000

1

200.000

0,5

200.000
600.000
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Nr.2166 din 20.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rulment al
Consiliului Judeteen Viilcea, pentru iinentsre« unor lucrsri
de in teres judeteen, pe anul 2008.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18/13.02.2008 a fost aprobat
bugetul propriu al judetului Valcea si Programul lucrarilor de lntretinere §i reparatii
drumuri judetene, pe anul 2008.
La indicativul 105 .Covoare bituminoase", suma de 6000 mii lei prevazuta In
buget nu putea asigura executarea tuturor Iucrarilor, fapt pentru care, In sedinta
Consiliului Judetean Valcea din data de 13.02.2008, s-a stabilit analiza In vederea
gasirii surselor de finantare pentru realizarea acestora.
Avand In vedere disponibilitatile existente In Fondul de rulment al Consiliului
Judetean Valcea la aceasta data, propunem utilizarea surnei de 1.400.000 lei pentru
finantarea lucrarilor prevazute In anexa.
Urmare celor prezentate, s-a lntocmit alaturatul proiect de hotarare, pe care 11
supunem analizei In vederea adoptani de catre Consiliul Judetean Valcea

M.P./A.V.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA ECONo'MICA
Nr. 2167 din 20.02.2008
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din
Fondul de rulment al Consiliului Judeteen Valcea, pentru tinsntsree unor
lucreri de in teres judetean, pe anul 2008.

Prin expunerea de motive nr.2166 din 20.02.2008, se propune adoptarea
proiectului de hotarare privind utilizarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rulment
al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe
anu12008.
Propunerea de utilizare a sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rulment al
Consiliului Judetean Valcea este in conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu rnodificarile ~i completarile
ulterioare ~i se lnterneiaza pe considerentul asiqurarii fondurilor necesare executarii
tucrarilor de covoare bituminoase la drumurile prevazute in anexa la proiectul de
hotarare.
Avanc in vedere concordanta expunerii de motive cu prevederile legale
rnentionate, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
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