coNsILruL LOCAL AL

$TEr

ORASULUT

HorAnAnEANr.

t8E

Din 14 decembrie 2O18

Privlnd aprobarea proiectului ,,REABILITARE $I MoDERNIZARE CilCrmg
LocUINTt SoCTALE: oBIEcrIv: cr,Aorng LocUINTE socrALE,
oBlncTrv: pAtRrc gr
ALEE DE ACCES' in vederea finan{irii acestuia in cadrul program.ului
Opera{ional Regionel 2OL4-2O2O, Arra priorttari 13, Oblectiv specific 18.1,
apelul de proiecte nr. POR/2ol8ltgllg.tlll7 REGIUNI,
vrllorii
"prob.re.
totale a prolectului, precum gi aprobarea contribufiei proprii
a Consillirului
Local al oragului gtei in proiect.
La inifiativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate si expunerea de motive, inregistrate
la nr. 564212018 9i 564312018 intocmit de dl. Stan Daniel Mdddlin, conLsilier
achinlii din cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care, solicitd. aprobarea proiectului
MODERNIZARE CLADIRE LocUINTE soCIALE: oBIEcTIV: cLI,I)IRE
"REABILITARE $I
LOCUINTE SOCIALE, OBIECTIV: PARC $l ALEE DE ACCES" in vederea finanfdrii
acestuia in cadrul Programului Operafional Regional 2014-2020, Axa prioritard 13,
Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/I3.I/1/7 REGIIJNI,
aprobarea valorii totale a proiectului, precum gi aprobarea contribuliei proprii a
Consiliului Local aJ oragului $tei in proiect.
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 72O qi art. L2I alin. (1) Si (2) din Constitulia Rom6niei, republicatd;
b) art. 8 qi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatei la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. rg9lr99T;
c) art. 7 aJin. (21 qi art. 1166 qi urmS.toarele din Legea nr. 287 /2OO9
privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte
sau convenfii;
d) art.20 qi 21 din Legea cadru a descentraJizdriinr. I95/2006;
e) Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdril,e s1
completirile ulterioare;
Jindnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr. 2412000 privind
normele de tehnicd" legislativ5. pentru elaborarea actelor normative, republicatti, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,
Av6nd in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) qid), art.45, art. 115 din L,egea
administrafiei publice locale nr.215/2001, cu modificdrile qi completdrile ulterioeire,
Cortslltul Local al ora4ulut $tei,

HOTARA$TE

ART 1. Se aprobd. proiectul
"REABILITARE $I MODERNIZARE CLADIRE
LOCUINTE SOCIALE: OBIECTIV: CLADIRE
LOCUINTE SOCIALE, OBIECTIV: F,,ATRC
$I ALEE DE ACCES" in vederea finanld,rii acestuia in cadrul Programului
Opera{ional RegionaI2OI4-2O2O, Axa prioritard 13, Obiectiv specific 13.1, apeh.rJl de
proiecte nr. POR/2OI8 I 13 I I3.r / L /7 REGIUNI.
ART 2. Se - aprobS- valoarea total5" a proiectului ,,REABILITARID $I
MODERNIZARE CLADIRE LOCUINTE SOCIALE: oBIECTIV: CLADIRE LoCU]tI\ITb
SOCIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE ACCES", in cuantum de 2.482.442,64 lei
(inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobd contribulia proprie in proiect a ORA$ULUI ;TEI,
reprezentAnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum

de 206.355,52 lei, cdt ;i contribufia de 2o/o din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 45.527J9 lei, reprezent6nd cofinanfarea proiectului ,REABILITA.RE
$I
MODERNIZARE CLADIRE LocuIwlE soclAr,Bi oeTBCTIV: SLADTRE LocuINTE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC $I ALEE DE ACCES".

ART 5. Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata
implementdrii proiectului,REABILITARE $I MODERNIZARE ClAblnB iOCCnNle
SOCIALE: OBIECTIV: CLADIRE LOCUINTE SOCIALE, oBIECTIV: PARC
$I ALEE DE
ACCES", pentru implementarea proiectului in condilii optime, se vor asigura din
bugetul local al Oragului gtei.
ART 5. Se vor asigura toate resursele hnanciare necesare impleme:ntdrii
proiectului in condiliile rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART. 6- Se imputernicegte dl. primar BALAJ GHEORGHE IULIAN, sd. senlneze
toate actele necesare gi contractul de finanlare in numele UAT oragul $tei.
ART. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrciteaz1
primarul oragului $tei, jud.Bihor qi Compartimentul Proteclie Civile, programe
Strategii qi Managementul Proiectelor;
Art. 8 - Prezenta hotdr6re se comunici cu :
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului gtei;
- ServiciulContabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul primdriei gtei;

- compartimentul Protecfie civile, programe Strategii qi
Managementul Proiectelor ;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.

PRE$EDTNTE DE gEDrNT,
COROIU AURELIA

!
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CONTRASEMNEAZA

Hotir€rea a fost a fost adoptatd cu unanimitate de voturt (13
prezen{i din totalul de 15 consilierif.

