coNsrlruL LocAL AL oRASULUI

sTEr

HOTANAREANT.8
Din 23 ianuarie 2OL9

Privind aprobarea prolectului ,RDABILITARID SI CONVERSIE CUI\DIRE
in vederea flnantirii acestula in cadrul Prograrnului
Operafional Regional 2OL4-2O2O, Axa prioritar{ 1O, Obiectiv specific 1O.1,
apelul de proiecte nr. POR/LO|2OLTlLOllO.LalT IIEIGIUNI, aprobarea valorii
totale a proiectului, precum Ei aprobarea contribufiei proprii a Consiliului
EXISTENTA IN GRADINITA"

Local al oragului $tei in proiect.

La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate gi expun.erea de motive, inregirstrate
la nr. 28112019 intocmit de d-na G. PALFFY Iudita, consilier CompartimLentul
Proteclie Civih, Programe, Strategii gi ManagemenLtul Proiectelor din cadrui
Primdriei oraqului $tei, prin care, solicitS" aprobarea proiectului ,REABILITARE SI
CONVERSIE CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA' in vederea finan!5.rii acestr-tia in
cadrul Programului Operafional Regional 2OL4-2O20, Axa prioritard. 10, Obriectiv
specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/ IO l2OL7 110/ I0.Ial7 REGIUNI, aprobarea
valorii totale a proiectului, precum gi aprobarea contrribuliei proprii a Consi.liului
Local al oragului $tei in proiect.
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prev'ederile:
a) art. I2O Ai art. l2I aJin. (1) Si (2) din Constitufia RomAniei, republicatd;
b) art. 8 gi 9 din Carta europeanS, a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourgla 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legeanr. I99/1997;
c) art. 7 alin. (21 qi art. IL66 qi urmdtoarele din Legea nr. 287 l2OO9
privind Codul civil, republicat6,, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contlracte
sau convenfii;
d) art. 20 qi 21 din Legea cadru a descentraJizririi nr. I95l 2O06;
e) Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificfuile qi
completdriie ulterioare;
lin6nd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 prrivind
normele de tehnicd. legislativ5. pentru elaborarea actelorr normative, republical.d., cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,
AvAnd in vedere prevederile art.36 a1in.(2) lit.b) 9i d), arI-.45, art. 115 din Legea
administrafiei publice locale nr.2I5l2OO1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Con-slltul Loco'l al orwEttlui Stei,

HOTARASTE
ART 1 Se aprobd proiectul "REABILITARE SI CONVERSIE CLA.DIRE
EXISTENTA IN GRADINITA" in vederea finan{5.rii acestuia in cadrul Prograrnului
Operafional Regional2OL4-2O2O, Axa prioritard. 10, Objiectiv specific 10.1, ape.lul de
proiecte nr. POR/ tO l2OI7 IIO lIO.Ial7regiuni.
SI CONVERSIE
ART 2 Se aprobS, va-loarea totali a proiectului
"REABILITARE
CLADIRE EXISTENTA IN GRADINITA", in cuantum dle I.892.155,42 lei (inr:lusiv
TVA), din care valoare totald eligibilS. L.892.L55,42lei gi valoare totalS. neeligibild de
O.O0 lei.

ART 3 Se aprobd. contribujia proprie in proiect a ORA$ULUI $TEI,
reprezentdnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cAt gi
contribuJia de 2o/o din valoarea eligibili a proiectului, irr cuantum de 37.843,15 lei,
reprezent6nd cofinanfarea proiectului
SI CONVERSIE CLADIRE
"REABILITARE
EXISTENTA IN GRADINITA".
ART 4 Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe d'urata
implementdrii proiectului
CONVERSIE CLADIRE EXISTEN'}'A IN
"REABILITARE $I
GRADINITA", pentru implementarea proiectului in corrdilii optime, se vor asigura
din Bugetul local aI Oraqului $tei.
ART 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare impleme:ntdrii
proiectului in condifiile rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART 6. Se imputerniceqte dl. primar BALAJ GHEORGHE-IULIAN s5. sentneze
toate actele necesare gi contractul de finanlare in numele ORA$ULUI $TEI.
ART. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezerrtei hotdrd.ri se insdrcineazA
primaml oraqului gtei, jud.Bihor gi Compartimentul Protec{ie Civile, Prog:ame,
Strategii gi Managementul Proiectelor ;
ART. 8 - Prezrnta hotdrdre se comunicd cu :
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- ServiciulContabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primdriei $tei;

- Compartimentul Protecfie Civile, Programe, Strategii
-

Managementul Proiectelor;
Se va aduce la cunoqtint5, publicd. prin afigaj;
Consilierul juridic al Consiliului Local;
Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.

PRE$EDINTE

cuc

CONTRASEMNTAZA
ARUL ORA$ULI'I $TEr
DAI,E VOICHITA MARIAN,A

Hotir{rea a fost a fost adoptati cu unanlmltate de voturi "(14
prezenfi dln totalul de 15 consilieri).
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