ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PROIECT

HOTARARE
privind completarea listei cu proiectele prioritare in cadrul Programului
"Electrificare 2007 - 2009", aprobata prin Hotararea Consiliului .Judetean
Valcea nr.68 din 30.04.2009

Consiliul Judetean Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data _ _
2009, la care participa un numar de _ consilieri judeteni din totalul de 32 in
functie;
Avand ln vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea , lnreqistrata la nr.7588 din 24 iunie 2009;
Luand ln considerare Raportul de specialitate al Directiei Tehnice,
inregistrat la nr.7589 din 24 iunie 2009 , precum ...si avizele comisiilor de
specialitate;
In conformitate cu prevederile art.12 si art.15 din Regulamentul de
implementare a Programului .Electrificare 2007 - 2009", aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.563 din 31 iulie 2008;
In temeiul art.97 din Legea adrrunistratiei publice locale nr.215/2001,
republicata , cu modificarile si cornpietarile ulterioare:

HOT A RA ~ T E:

Art.1 Se cornpleteaza lista cu proiectele prioritare in cadrul Programului
.Electrificare 2007 - 2009", aprobata prin Hotararea Consiliulu i Judetean Valcea
nr.68 din 30 .04.2009 , potrivit anexei care face parte inteqranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Secretarul Judetului Valcea va comuruca, prin Compartimentul
Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Tehnice , In vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei, si va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean Valcea ~i tn Monitorul Oficial al Judetului Valcea .
1

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor arl.97 din
Legea edministretiei publice locale, nr.215/2001 , rep ublica ta, cu modificarile §i
compteterite ulte rio a re, cu un numsr de ... voturi pentru, ... voturi tmpotrive §i
.. . ebtineri.
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ANEXA

JUDETUL VALCEA

LIST A PROIECTELOR PRIORITARE

<~

propuse pentru finantare in cadrul
Programului "Electrificare 2007-2009"

lei

Nr. Crt.

Denumire obiectiv / titlul
proiectului

Beneficiar

Nr.locuitori
Nr. gospodarii
deserviti de proiect
beneficiare

% contributie
buget local ~i
alte surse

Valoarea
investitiei-Iei

Extindere retele electrice,
COMUNA BUJORENI
PCT.LAZARE~TI 1,
LAzARE~TI2~ISATUL

1

MALU ALB

2

COM UNA Vlade~ti, punctul
Catele~ti, punctul Tarina,
punctul Pompe ape
Vlade~ti ~i punctul Zona
Centrala

PRIMARIA COMUNEI
BUJORENI

73

50

Faza
documentatiei de
proiectare

8% 974.550

STU DIU
SOLUTIE+
STUDIU DE
FEZABILIT ATE

5% 531.350

STUDIU
SOLUTIE+
STUDIU DE
FEZABILITATE
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76
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind completarea listei cu
proiectele prioritare in cadrul .Proqramului Electrificare
2007-2009" llsta aprobata prin Hotararea Consiliului .Judetean
nr.68 din 30.04.2009

Prin Hotararea Consiliului .Judetean nr.68 din 30.04.2009, a
fost aprobata lista proiectelor prioritare care vor fi depuse
pentru finantare in cadrul Proqramului.Electrificare 2007-2009,
urrnand ca aceasta sa fie actuallzata.
Prin Hotararea de Guvern nr. 328/2007 privind alimentarea
cu energie electrlca a localltatilor neelectrificate a fost aprobat
Programul "Electrificare 2007-2009" cat ~i Infllntarea Unltatii de
management al programului in cadrul Ministerului Interne lor ~i
Reformei Administrative.
De asemenea prin Ordinul Ministerului Internelor ~i
Reformei
Administrative.
nr.399/2008
a
fost
aprobat
Regulamentuf de functionare al Unltatii de management al
Programului
"Electrificare
2007-2009"
iar prin
Ordinul
Ministerului
fnternelor
~i
Reformei
Administrative.nr
563/31.07.2008
a
fost
aprobat
Regufamentul
privind
implementarea
Programului
"Electrificare
2007 -2009"
regulament care contine ~i manuaful de finantare,
In data de 18.06.2009, Prlrnaria Comunei Yladestl, a depus
fa Consifiul .Judetean Valcea, dosarul de finantare in cadrul
Proqramului.Electrificare
2007-2009,
pentru
lucrarea
"
EXTINDERE RETELE ELECTRICE, COMUNA Vladestl, punctul
Ca1efe~ti, punctuf Tarina, punctul Pompe ape Vlade~ti ~i punctul
Zona Centrala.,
In scopul transmiterii dosarului de finantare depus de
Prirnaria Comunei Vladesti fa Ministerul fnternelor ~i Reformei
Administrative, in calitate de Unitate de Management a
Proqramului.Electriftcare
2007-2009,
va
supunem
spre
J

dezbatere ~i aprobare completarea " Listei proiectelor
priorltare., conform anexei , lista aprobata prin Hotararea
Consiliului Judetean nr.68 din 30.04.2009
in functie de proiectele care vor fi depuse dupa aceasta
data de catre unltatile administrativ teritoriale , lista proiectelor
prioritare va fi actualizata,
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RAPORT DE SPECIALITATE
L/
la proiectul de hotarare privind completarea listei cu
proiectele prioritare in cadrul .Proqrarnulut Electrificare
2007-2009" lista aprobata prin Hotararea Consiliului .Judetean
nr.68 din 30.04.2009

Prin expunerea de motive alaturata, se propune
completarea listei cu proiectele prioritare la nivelul judetului
Valcea, lista aprobata prin Hotararea Conslliului .Judetean nr.68
din 30.04.2009 .
in data de 18.06.2009, Prirnaria Comunei Vlade§ti a depus la
Consiliul .Judetean Vatcea, dosarul de finantare in cadrul
Proqramului.Electriflcare
2007-2009,
pentru
lucrarea
"
EXTINDERE RETELE ELECTRICE, COMUNA Vladest], punctul
Catelesti, punctul Tarlna, punctul Pompe ape Vlade§ti §i punctul
Zona Centrala.,
Dosarul confine atat studiul de solutie cat §i studiul de
fezabilitate
pentru
investitia
propusa
in
cadrul
Proqramului.Electrificare 2007-2009.
Valoarea totala a proiectului este de 531.350 lei. Investltla va
duce la alimentarea cu energie electrlca a unui nurnar de 76
consumatori ce vor aparea in urma parcelarii terenurilor
respective §i a locuintelor neelectrificate din punctele
mentionate .
. in urma evaluaril, de catre. colectivul numit prin Dlspozitia
Presedlntelui Consiliului .Judetean Valcea nr. 3201 06.08.2007,
proiectul depus Primaria Comunei Vlade§ti a totalizat un punctaj
de 89 puncte.
Lista actualizata cu proiectele prioritare la nivelul
judetului Valcea care vor fi depuse pentru finantare in cadrul
Programul "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu

energie electrica a localitatilor neelectrificate , aprobat prin
Hotararea de Guvern nr. 328/2007 este prezentata in anexa .
Propunerea este in conformitate cu prevederile art.12 ~i
art.15, alin. (1 ),(2),(3) din Regulamentul de implementare a
Programului
"Electrificare 2007-2009" aprobat prin Ordinul
Ministerului
Internelor
~i
Reformei
Administrative.nr
563/31.07.2008

rlus
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Consilier loan Tamas
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTA.RARE

privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finantare In
cadrul Programului "Electrificare 2007 ~ 2009"
Consiliul Judetean Valcea, Tntrunit in secrnta ordinara din data 30 aprilie
2009, la care participa un nurnar de 32 consilieri judeteni din totalul de 32 ln
functie ;
Avand Tn vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea. inreqistrata la nr.5162 din 29 aprilie 2009 ;
Luane In considerare Raportul de specialitate al Directiei Tehnice,
Tnregistrat la nr.5163 din 29 aprilie 2009, precum §i avizele comisiilor de
specialitate:
.
In conformitate cu prevederile art.12 si art.15 din Reguiamentul de
implementare a Programului .Electrificare 2007 - 2009", aprobat prin Ordinul
Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.563 din 31 iulie 2008 ;
Tn temeiul art .97 din Legea adrninistratiei publics locale nr .215/2001 ,
republicata, cu rnodificarile §i cornpletarile ulterioare:

HOT A RA. ~ T E:
Art.1 Se aproba lista proiectelor prioritare propuse pentru finantare In
cadrul Programului .Electrificare 2007 - 2009", potrivit anexei care face parte
inteqranta din prezenta hotarare.

Art.2 Secretarul Judetului Valcea va cornurnca , prin Compartimentul
Cancelarie , prezenta hotarare Directiei Tehnice, In vederea aducerii la
Tndeplinire a prevederilor ei, §i va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consitiului Judetean Valcea §i Tn Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

1

Prezenta noterere a fast eooptet« cu respectarea prevederilor art.97 din
Legea eoministretiei publice locale, nr.215/2001, republicata, cu moditiceri!« §i
compteietite ulterioare, cu un numer de 33 voturi pentru, 0 voturi tmpotrive §i 0
ebtineri.
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