ROMÂNIA
JUDETUL Valcea
CONSILIUL LOCAL VOICESTI
HOTARÂREA nr. 61
Privitor la : aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018 a
comunei VOICESTI
Consiliul local al comunei Voicesti , judetul Valcea , întrunit în sedinta
ordinara din data de 18.12.2017 , la care participa un numar de consilieri
din totalul de 11 consilieri in functie ;
Vazand ca prin votul majoritatii doamna RADULESCU MARIA a fost
aleasa presedinte de sedinta;
Luind in dezbatere:
- proiectul de hotarâre initiat de primarului comunei Voicesti
- referatul compartimentului contabilitate privind aprobarea listei
obiectivelor de investitii pentru anul 2018 a comunei VOICESTI
- Expunerea de motive a primarului comuneiVoicesti
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare;
Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare ,intocmit de
secretarul localitatii.
In conformitate cu:
- prevederile art. 20, alin. 1, lit. j, art. 41 si art. 42 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,cu un numar de 11 voturi pentru adopta urmatoarea:

HOTARÂRE
Art. 1. Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 la nivelul
comunei Voicesti, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarâre se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
va comunica:
- primarului comunei Voicesti ,
- Institutiei Prefectului Judetului Valcea
Presedinte de sedinta
Radulescu Maria

Voicesti, 18.12.2017

,

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar,
Piele Ionela

COMUNA VOICESTI
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL 61/18.12.2017

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

NR CRT
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

DENUMIRE OBIECTIV
NECESAR 2018 - LEI
Extindere monitorizare cu camere video 100 000
comuna Voicesti
Refacerea si intretinerea prin pietruire a
drumurilor agricole
Dalarea santurilor de preluare a apelor
pluviale pe lungimea dj 648 b
Reabilitare si modernizare cladire pentru
cazarea temporara a persoanelor
afectate de calamitati naturale , in situatii
de urgenta in sat Tighina, com. Voicesti
Imprejmuirea cu gard a suprafetei de
teren aferente constructiei pentru
cazarea temporara a persoanelor
afectate de calamitati naturale , in situatii
de urgenta in sat Tighina, com. Voicesti
Achizitionarea unei centrale termice
pentru reabilitarea sistemului de incalzire
la Scoala Generala Voicesti
Achizitionare tractor si utilaje –
retroexcavator si tocator de crengi cu
brat articulat
Introducerea gazelor naturale

Presedinte de sedinta ,
Radulescu Maria

300 000
2 000 000
300 000

35 000

400 000

286 296

3 000 000

Contrasemneaza,
Secretar,
PIELE IONELA

