ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 69 /2017
privind aprobarea proiectului
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” și a cheltuielilor legate de proiect, în
conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare
Consiliul Local al Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
 Proiectul de hotărâre nr.73/2017, Nota de fundamentare nr.4292/07.04.2017, privind
necesitatea aprobării proiectului „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în
zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” și a
cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării
tehnice și financiare și raportul Direcției tehnice nr.4294/07.04.2017;
 Hotărârea Consiliului Local Orăştie nr.68/2017 prin care se aprobă documentaŃia tehnicoeconomice ( faza SF) actualizata şi indicatorii tehnico-economici actualizaŃi pentru proiectul
„Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”.
 PROGRAMUL OPERAłIONAL REGIONAL 2014-2020, CondiŃii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1, Axa prioritară 5 - îmbunătăŃirea
mediului urban şi conservarea, protecŃia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiŃii 5.2, Realizarea de acŃiuni destinate îmbunătăŃirii mediului urban,
revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a
zgomotului;
 H.G. nr. 28/ 2008 privind aprobarea conŃinutului - cadru al documentaŃiei tehnico - economice
aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii şi Ordinul MDLPL nr. 863/2008
pentru aprobarea InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008.
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, actualizată, și în special art. 44 alin.(1)
privind aprobarea de către autoritățile deliberative a documentaŃiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiŃii;
 Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE :

ART.1. Se aprobă proiectul < Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în
zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara > în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 –
ÎmbunătăŃirea mediului urban şi conservarea, protecŃia şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor
de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, numărul
apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului < Amenajarea de spaŃii verzi publice cu
acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăștie, județul
Hunedoara >, în cuantum de 14.214.090,71 lei (inclusiv TVA).
ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UnităŃii Administrativ Teritoriale Municipiul
Orăştie, judeŃul Hunedoara, în valoare de 1.876.985,26 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 246.742,11 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului <
Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara >.
ART4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului < Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara >, pentru implementarea proiectului în condiții
optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara.
ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 6. Primarul municipiului Orăştie și Echipa de Implementare a proiectului desemnată în
acest scop, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Se împuternicește domnul Ovidiu LaurenŃiu Bălan, în calitate de primar, să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanŃare în numele MUNICIPIULUI ORĂȘTIE.
ART.8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul MUNICIPIUL ORĂȘTIE în
vederea ducerii sale la îndeplinire:
-

Primarului Municipiului Orăştie
InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
Tuturor structurilor din cadrul aparatului Primăriei Municipiului Orăştie, respectiv tuturor
factorilor interesaŃi

ART.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinŃa publică prin afişare la sediul CL al
Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Orăştie.

Orăștie, 10.04.2017

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședința de îndată din data de 10 aprilie 2017, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcție (13 prezenți).

