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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind  prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în 

Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de 400.000 lei, din bugetul local, necesară 

finalizării acestuia 
 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele,  întrunit în şedintă ordinară din data de 28.07.2016,  

 Analizând Instrucțiunea nr.146/17.06.2016 a AM POR pentru încheierea actelor adiționale de 

prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării 

instrucțiunii AM POR 144/2015 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în 

vederea asigurării funcționalității acestora; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 41737/11.07.2016 al Biroului Investiţii Implementare, 

Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 107 din 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” ; ale Hotărârii de  Consiliul 

Local nr. 162 din 15.12.2015 privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 și a prelungirii 

termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele”şi ale 

Hotărârii de Consiliul Local nr. 83 din 26.05.2016 pentru aprobarea rectificării bugetului local și a activităților 

finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015; 

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

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1.  Se aprobă prelungirea termenului de  finalizare, până cel mai târziu la data de 01.11.2016,  a 

proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele”, în scopul îndeplinirii integrale a 

obiectivelor și indicatorilor, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 
                 Art. 2. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei estimate de 400.000 lei, în scopul finalizării proiectului 

„Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele”. 
 

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

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

          BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:14 voturi pentru,  -  împotrivă, 2  abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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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 

 


