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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 107/24.10.2013 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor 

legate de implementarea proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele”  

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedinta de îndată din data de 04.12.2015,  

 Analizând adresa nr. 36274/03.12.2015 a A.D.R. Centru,  înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub 

nr. 62477/04.12.2015, prin care solicită transmiterea unei Hotărâri de Consiliu Local de modificare a valorilor 

aprobate prin H.C.L. nr. 107/24.10.2013;  

           Ținând cont Raportul de specialitate nr. 62482/04.12.2015 al Biroului Investiţii Implementare, Derulare 

Proiecte cu Fonduri Internaţionale; 

            Având în vedere prevederile H.C.L.  nr. 107/24.10.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Centru 

multicultural și educațional în Municipiul Săcele” și ale  H.C.L.  71/21.05.2015 pentru aprobarea rectificării bugetului 

local pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe 

cele două secțiuni în sumă de 6.715.029,32 lei aprobat prin H.C.L.  nr.1/ 08.01.2015; 

          În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit. b) și lit. d),  alin. (4) lit. (a) si lit. (d),  alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 4; 

art. 39 alin. (4); al art. 45 alin. (1); al art. 61 alin. (2); al art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a)  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

              Art. 1.  Se modifică Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 107/24.10.2013 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor legate de 

implementarea proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” şi va avea urmatorul cuprins : 

             „ Art. 2  Se aprobă proiectul cu titlul „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” și 

sumele legate de implementarea proiectului, respectiv : 

-Total valoare proiect :                                        17.837.070,18 lei din care : 

-Valoarea eligibilă a proiectului                          16.481.864,33 lei 

                       -Asistență financiară nerambursabilă solicitată   16.152.227,04 lei 

                       - Cheltuieli neeligibile                                          1.355.205,85 lei    “ 
 

 

            Art. 2.  Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 107/24.10.2013 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a cheltuielilor legate de 

implementarea proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” rămân neschimbate. 

            Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  10 voturi pentru, 1 abținere 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 11 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Biroul Investiţii Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale 


