
ROMANIA 
JUDEŢUL G O R J 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E N R . U 
privind modificarea HCL 10/2018, cu privire la aprobarea valorii de investiţie a 

proiectului intitulat „înfiinţare şi doiare grădiniţă în satul Motru - Sec, comuna Pudes, 
judeţul Gor]'" 

Consiliul Local a! comunei Padeş, judeţul Gorj: 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Padeş, la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „înfiinţare şi dotare 
grădiniţă în satul Motru - Sec, comuna Fades, judeţul Gorj", in comuna Padeş, 
judeţul Gorj, cu o valoare totala de 552.698,40 lei din care: 448.934,98 lei valoare 
eligibila si 103.763,43 lei valoare neeligibilă, in baza contractului de finanţare 
nerambursabila C19200072E205942000350 din 31.01.2018 încheiat cu A.F.I.R.; 

• Raportul de specialitate al compartimentului financiar - contabil; 
• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

In temeiul art. 36, alin (2), lit. c), art. 45, alin. (1), şi art. 115 (1) lit. b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă S T E: 

-- Art.I. Se modifică art. 1 din H.C.L. 10/2018, şi va avea următorul cuprins: 
Ari. 1 Se aprobă valoarea de invesliţie a proiecliihii "înfiinţare şi doiare 
grădiniţă în salul Molni Sec, comuna Padeş" cu o valoare loiala de 552.698,40 lei 
din care: 448.934,98 lei valoare eligibila si 103.763,43 lei valoare neeligibila, 
conform contractului de finanţare nerambursahila C19200072E205942000350 din 
31. 01.2018 incheial cu A. F.I.R. : 

-- Art.2. Prevederile prezentei HOTĂRÂRI vor fi duse la îndeplinire de către 
compartimentul financiar - contabil şi de către primarul Comunei Fades, .ludetul Gorj. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
Consilier, Nicolescii Sabin Gabriel 

Nr. din 26 aprilie 2018 Contrasemnează, 
Adoptată cu un număr de 12 voturi "pentru", \ Secretar comună, 
din totalul de 12 consilieri în funcţie M o r e g | Ileana 
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