ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 98 /2019
privind modificarea H.C.L nr.95/2019 referitoare la aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor
legate de proiectul „Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.101/2019, expunerea de motive a Primarului nr.6197/14.05.2019
şi raportul DirecŃiei tehnice - Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte nr.6198/14.05.2019;
- PROGRAMUL OPERAłIONAL REGIONAL 2014-2020,
Axa prioritară 3 –
Sprijinirea
tranziŃiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de învestiŃii 3.1 – Sprijinirea
eficienŃei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinŃelor, OperaŃiunea CIluminat public;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conŃinutulcadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate
din fonduri publice, modificată şi actualizată,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifica art.3 al H.C.L nr.95/2019, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă
contribuŃia proprie în proiect a Municipiului Orăştie, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului în suma de 306.991,85 lei, cât şi contribuŃia de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 291.331,50 lei, reprezentând cofinanŃarea proiectului „Modernizarea şi
eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăştie”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara
- Primarului municipiului Orăştie
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 15.05.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 15 mai 2019, prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

