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Privind: aprobarea modificarii HCL nr. Uri/31.10.2017
privind implementarea proiectului “Incubatar tehnologic de colectare si prelucrare (:
lunii, multiregionnl in orasul Novaci, judetul Gorj”
Consiliul local al Comunei Vaidcan Judetul Vâlcea intrunit in sedinta ordinara din data de
29,122017, sedintă la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie.
Sedinta este condusă de dna Andreescu Maria Magdalena.
Luând în dezbatere:
Proiectul de hotărâre nr. 120 prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr 96/ 31.10.2017
privind implementarea proiectului “Incubalur tehnologic de colectare si prelucrare a [anii,
multiregional in orasul Novaci, judetul Gorj" îit vederea realizării unor proiecte comune de interes
public;
Raportul de specialitate al Biroului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vaideeni;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;
Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni:
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(l), alin. (2), art.12., art.13. art,36 alin.(Z) lit.d) şi e). ale
alin.(6) lit.a) şi ale alin,(7) lit.a) din Legea nr 215/2001 Legea Administraţiei Publice Locale. republicată.
cu modiâeările şi completarile ulterioare. coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 263 2000
cu privire la asociatii si fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
din Legea nr.215/2001. Legea privind
În temeiul art/15 alin.(l), art.115 alin.(1) lit.b)
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, cu un număr de 10
voturi “pentru“. adoptă următoarea
:
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Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 96/ 31,102017 privind implementarea proiectului
“Incubatcr tehnologic de colectare si prelucrare a lanii, multiregional in orasul Novaci. judetul Gorj" in
sensul renuntarii la participarea in proiect a comunelor Nereju Judeţul Vrancea si Ocna-Şugatag *
Judetul Maramureş.
Art.2. Se aprobă implementarea proiectului “incubator tehnologic de colectare si prelucrare a
lanii. multiregional in orasul Novaci. judetul Gorj”
Art.3. Se aprobă ca Primaria Comunei Vaideenil sa fie Partener al parteneriatului cu Primariile
din comunele: Novaci - judet Gorj - Lider proiect, Şandra Judeţul Timiş, Topalu —judeţul Constanţa
Bradulet * Judeţul Argeş, Şugag * Judetul Alba, Leşu — Judeţul Bistriţa-Năsăud, Vaideeni — Judeţul
Vâlcea.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunciVaideeni prin persoana d—lui Baluta Achim DanieL
pentru a semna acordul de parteneriat, toate anexele si documentele necesare pentru implementarea
proiectului mai sus menţionat.
Art.5. Valoarea cofinanţării este de 2% (doi la suta) din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
investitiei din proiectului „Incubator tehnologic de colectare si prelucrarea lânii multiregional in
oraşul Novaci, Judeţul Gorj” ce se va executa in Comuna Vaideeni si va fi asigurata de catre Primaria
comuneiVaideeni din bugetul propriul
Art.6. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Vaideeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7.. Prezenta hotarare se va comunica prin grija Secretarului Comunei Vaideeni. in termen
'
; JudeţulValcea si persoanelor nomonalizate.
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