CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 80
Din 07 aprilie 2017
Privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC ȘTEI”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020, Axa prioritară: 5, Prioritatea de Investiții: 5.2., numărul apelului
de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive,
înregistrate la nr. 1524/2017 întocmit de dl. Stan Daniel Mădălin, inspector
în cadrul Serviciului UAT din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care,
solicită APROBAREA PROIECTULUI I A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT: „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC
TEI”, în vederea
finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014 -2020,
Axa prioritară: 5, Prioritatea de Investi ii: 5.2., numărul apelului de
proiecte POR/2016/5/5.2/1
Văzând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120
i art. 121 alin. (1)
i (2) din Constitu ia României,
republicată;
b)
art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) i art. 1166 i următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la
contracte sau conven ii;
d)
art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 36 alin. (2) lit. b) i d) din Legea administra iei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
f)
Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i
completările ulterioare;
inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările i completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) i celor ale art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările i completările ulterioare,
Consiliul Local al Orașului Ștei, județul Bihor,

HOTĂRĂȘTE
ART 1. - Se aprobă proiectul „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT
LAC ȘTEI” în vederea finan ării acestuia în cadrul Programului Opera ional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investi ii 5.2, nr.
apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1
ART 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „AMENAJARE ZONĂ
DE AGREMENT LAC ȘTEI”, în cuantum de 3.948.824,59 lei (inclusiv TVA),
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. - Se aprobă contribu ia proprie în proiect a UAT Ora ul tei,
jude ul Bihor, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât i contribu ia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 100.162,09 lei, reprezentând cofinan area proiectului
„AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC ȘTEI”.
ART 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe
durata implementării proiectului „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT LAC
ȘTEI”, pentru implementarea proiectului în condi ii optime, cât i sumele
aferente
cheltuielilor
de
sustenabilitate,
men inere,
între inere,
func ionare i exploatare a investi iei după încheierea proiectului, se vor
asigura din bugetul local al UAT Ora ul tei.
ART 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare
implementării proiectului în condi iile rambursării/ decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
ART 6. - Se împuternice te dl. Balaj Gheorghe Iulian să semneze toate
actele necesare i contractul de finan are în numele UAT Ora ul tei.
ART. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul Programe Strategii şi
Finanţări ;
ART. 8 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- va fi adusă la cuno tin a publică prin afi are la sediul
Primăriei ora ului tei, jude ul Bihor i publicare pe site-ul
propriu al Primăriei Ora ului tei.
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
STANIȘTE OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

