coNsrlruL

LOCAL AL ORASUTUI

gTEr

HotAnAnEANr.6T
Din 13 iunie 2Ol9

IPrivind aprobarea proiectului REABILITARE $I MODERNITZARE
AMBULATORIU SPITAL ORA$ENESC $TEI, in vederea finanfirii acestu:ia in
cadrull Programului Opera{ional Regional 2OL4-2O2O, Ana prioritari 8,

Prioritatea de investi{ii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apehll de
proiecte nr. P.O.R/2O Lg l8l8.L l8.L.Al L | 7 regiuni - cod apel POR|266 | 8
aprob:rrea valorii totale a proiectului, precum qi aprobarea contribu{iei pt'oprii
a Oraqului $tei in proiect.
iniliativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
r{vdnd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive, inregistrate
la nr. 276512079 intocmit de Dl. Popa Dan Lucian, inspector in cadrul Servir:iului
UAT din din cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care, solicitd zrprobarea proiectului
REABILITARE SI MODERNTZARE AMBULATORIU SPITAL ORA$ENESC $TTDI, iN
vederea frnanlririi acestuia in cadrul Programului Operafional Regional 2O|4-'.2O2O,
Axa prioritard 8, Prioritatea de investilii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A,
apelul de proir:cte nr. P.O.R/2018l8l8.Il8J-AlI/7 regiuni - cod apel POR/2,6618
aprobarea valorii totale a proiectului, precum gi aprobarea contribufiei proprii a
Oragului $tei in proiect.
JLa

,Avdnd irr vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. I2O qi art. l2l alin. (1) Si (2) din Constitufia RomAniei, republir:atd;

arrl. 8 gi 9 din Carta europeand. a autonomiei locale, adoptatS" la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd. prin Legea nr. 19911997;
c) art. 7 alin. (21 qi art. 1166 qi urmd.toarele din Legea nr. 287 l2OO9
privind Codul civil, republicatd., cu modific5.rile ulterioare, referitoare la conl-racte

lb)

sau convenfii;

,1)
L-)

din Legea cadru a descentralizdrii nr. L95l2006;
Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi
arL. 20 qi 21

compl:t5.rile u lterioare ;
'finAnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legeanr.24l2O00 prrivind
normele de tehnic5. legislativd. pentru elaborarea actelor normative, republicatd., cu
modific5rile Ei completdrile ulterioare,
,AvAnd inL vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) 9i d), art.4:;, art. 115 din Legea
administrafiei publice loca-le nr.2I512001, cu modificd.rile qi completdrile ulterioare,
Consillul Local al oragului $tei,

HoTARA$TE

ART t;. Se aprobd proiectul REABILITARE $I

MODERNIiZARE
vederea finanfdrii acestuia in cradrul

AMBULATORIU SPITAL ORA$ENESC $TEI in
PrograLmului rCperalional Regional 2O|4-2O2O,

Axa prioritard, 8, Prioritatea de
investiilii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea A, apelul de proiectr: nr.
P.O.R/2Ot8l8le.Ll8.t.AlLl7 tegiani - cod apel PoR 126618.

totald a prqiectului REABITITARID
ABI 2. Se aprobd valoarea
in cuanturn
SPITAL ORA$ENpSC

$I
de
MODERNIZARE AMBULATORIU
$TEI,
3.492"327,E6lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare total5, eligibil5.: 3.425.800,40 lei;
-valoare t.otald neeligibild: 66.527,46 lei.
AR'I_{!. Se aprobS. contribulia proprie in proiect a ORA$UL $TEI, reprezentAnd
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectullri, cAt gi contribufia de 2:",OOo/o
din valoarea eligibild- a proiectului, in cuantum de 58.516rO3 lei, reprezent6.nd
cofinan(area proiectului REABILITARE $I MODERNIZARE AMBULATORIU SP'ITAL
oRA$ENESC STEI.
4BI__4. Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata
implernentS.lii proiectului REABILITARE $I MOQERNIZARE AMBULAT'ORIU
SPITAL ORA$ENESC $TEI, pentru implementarea prpiectului in condilii optinre, se
vor asigura din bugetul local al Oragului $tei.
ART 5. Se vor asigura toate resursele finanqiare necesare implementS.rii
proiectului in condiliile rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor: din
instrumente structurale, inclusiv suportarea din bqgetul propriu al corecliilor
ce pot fi identificate in procedura de verificare a aqhizifiei.
4BT__0. Se imputernicegte dl. primar BALAJ GHEORGHE-IULIAN sd sernneze
toate arctele necesare gi contractul de finanlare in numple ORA$ULUI $TEI.
ABTJ - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotfirAri se insdrcineazd. ptitnarul
oraqului gtei, jud.Bihor qi Compartimentul Programe Strategii qi Finanfdri:
ABTJ -Prezenta hot5,r6re se comunicS. cu :
- Institulia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- ServiciulContabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul PrimS.riei $tei;
- Compartimentul Programe Strategii 9i $''inan!5'ri ;
- Se va aduce la cunoqtinld publicS. prin afiqaj;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar Ia dosarul cu hotdrAri.

PRESEDINTE DE $EDINT
MATEI CRISTINA MO

prezen{i din totalul de 15 consilteri).

CON1rRASEMNEAZA
SECRETARUL ORA$ULUI $TEI

