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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

privind modificarea  HCL nr.23/12.03.2012 pentru modificarea art.1 , art.2, art.3, art.4  si art.5  
la HCL nr.10/13.02.2012 privind aprobarea , in conditiile legii , a indicatorilor tehnico-economici  

din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru realizarea proiectului 
  „Centru multicultural si educational  in municipiul Sacele “ 

 
 
   Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de  indata în data de  13.03.2013 
 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului 
Strategii PDPT înregistrat cu  nr. 8260/12.03.2013,  prin care s-a propus aprobarea modificarii  HCL 
nr.23/12.03.2012 pentru modificarea art. 1, art. 2, art. 3, art. 4  si art. 5 la HCL nr.10/13.02.2012 privind 
aprobarea, in conditiile legii, a indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru realizarea proiectului  „Centru multicultural si educational  in municipiul Sacele “ 
  Văzând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul de intervenţie 
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” şi ale art.53 din Legea 273/2006 privind Finanţele Publice 
Locale , cu modificarile si completarile ulterioare 
 În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. (b) si (d)  alin. (4) lit. (a) si (d), alin. (6) lit. (a) pct. 1 pct. 4, 
alin.(9), art. 39  al. 4 si art. 45  din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare    
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
    
         Art 1.  – Se aproba   modificarea  HCL nr.23/12.03.2012 pentru modificarea art. 1 , art. 2, art. 3, art. 4  
si art. 5 la HCL nr.10/13.02.2012 privind aprobarea, in conditiile legii, a indicatorilor tehnico-economici din 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru realizarea proiectului  „Centru multicultural si 
educational  in municipiul Sacele “ care va avea urmatorul cuprins :   
 
           „ Art 1.  Se aproba Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie intocmita de SC Technical 
Transfer of Ingineering S.R.L cu titlul „Centru multicultural si educational  in municipiul Sacele”  precum 
si indicatorii tehnico-economici ai acesteia, dupa cum urmeaza :                                                   
                                             Valoare totala  ( cu TVA)                  16.626.822,03  lei  
                                                      Din care  C+M   (cu TVA)        13.528.734,77  lei 
                                             Total durata executie : 16 luni 
             Art 2.  Se aproba proiectul cu titlul : „Centru multicultural si educational  in municipiul Sacele” si  
sumele legate de implementarea proiectului, respectiv :  
                                - Total valoare proiect  :                                        16.669.835,16   lei , din care :  
                                          - Valoarea eligibila a proiectului                 16.528.556,63   lei  
                                          - Valoarea neeligibila a proiectului                  113.934,30   lei 
                                          - TVA neeligibila                                                27.344,23  lei  
                     - Asistenta financiara nerambursabila solicitata          16.197.985,49  lei 
 



              Art 3.  Se aproba cofinantarea  municipiului Săcele pentru proiectului „Centru multicultural si 
educational  in municipiul Sacele” cu suma de 330.571,13 lei reprezentand 2% din cheltuielile eligibile, 
suma care  va fi prevazuta in bugetul local pentru perioada de implementare a proiectului.   
                     
           Art 4.  Se aproba suportarea de catre Municipiul Sacele a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
precum  si a oricaror costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementarii si care  vor  fi 
prevazute in bugetul local pentru perioada de implementare a proiectului  „Centru multicultural si 
educational  in municipiul Sacele”  
 
               Art 5. Se aproba asigurarea de catre Municipiul Sacele a sumelor necesare pentru acoperirea 
contributiei din fondurile structurale in cadrul proiectului „Centru multicultural si educational  in 
municipiul Sacele”, sume care vor fi cheltuite in avans de catre Municipiul Sacele pana la rambursarea 
cheltuielilor de catre Autoritatea de Management .   
 
               Art 6 . Se  imputerniceste Primarul Municipiului Sacele să semneze in numele si pentru Municipiul 
Sacele documentele necesare depunerii cererii si implementarii proiectului   „ 
 
 
    Art 2. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 16 
 
 
 
 
 
 
 


