ROMANIA
JUDBTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL
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HoTÁnÁnpe Ílr.33/2oho

referítorIa modificarea H.C.L. nr.B2/ 2O0g, piuind. aprobarea participdrtí
Municipiului Gheorgheni cu Proiechtl ,,Reabilitarea, moderni-zarea gi echiparea
$colii Generale ,,Kos Karoly" din municipiul Gheorgheni" tn cadrul Programului
Opera{ional Regional 2007-20 73, Axa prioitard. 3

Consilíul Local al Municípiului Gheorgheni
ín qedinla ordin űá, linutá la data de 24 februarie 2olo,
avánd ín vedere:
adresa ADR Centru Alba-Iulía nr.2988/IB.o2.2010, cu subiectul: soücitare
revizuire cerere de finantare in urma analizei conformitálii proiectului tehnic inregistratá
la
Primária
Municipiului
sub
numárul
Gheorgheni
LO73/ rB.O2.2OrO;
expunerea de motíve a Primarului Municipiului Gheorgheni, inregistratá sub
nr. 1Ia8/2OLO;
raportul de specialitate al Direc[iei Tehnice din cadrul aparatului
de
specialitate al primarului municipiului
inregistrat sub nr.
Gheorgheni,

rr53 / 20 10;
H.C.L. nr.82/27.05.2009, privind aprobarea participárii Municipiului
Gheorgheni cu Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea gi echiparea $colii
Generale ,,Kos Kdroly,, din municipiul Gheorghení, in cadrul Programului
operalional Regional 2oo7-2ol3, Axa prioritará 3;

:*xTx:;:#::";"i;;::i:t:"';t:;,'T:;xi:"::::I"
:#17"';"uen
'rli{r!i*^,

amenajarea
conseruerea
teritoriului, protec{ia mediului,
monumentelor istoice qi de arhitecturd;
Inud{dmdnt, tineret, sport, turísm gi agrement.
Luánd ín consíderaÍe Ghidul Solicitantului aferent Programului operalional
Regional 2oo7-2o13, Axa priorítará 3 - ,,Ímbundtd,tireainfrastructuii sociale,,, domeniul
major de interuenlie 3.4 ,,Reabilitarea, moderrtizarea, dezuoltarea sí echiparea
infrastructuií educafionale preuniuersitare, uniuersitare sí a infrastruchlii pentru formare
p rofesionald continud" .
Ín baza prevederilor:
Hotárarii Guvernului nr.28 l200B, privind aprobarea con{inutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investilií qi lucrári de interven{ii;
art.44 din Legea nr. 273l2006 privind finanlele publice locale' cu modificárile
gi completárile ulterioare;
Ín temeiul prevederilor art. 36, alin. (2),Iíterele b) c) qi d), si alin. (4) lit. d), alin.
(5), lit. c), alin. (6), lit.a, pct.1, precum gi ale afi.45 qi art. 115, alineatul 1), litera b) din
Legea administraliei publice locale nr. 2I5 /2ool, republicatá, cu modificárile qi
completárile ulterioare,

HorÁRÁ$TE:
Art.I _ Se aprobá modiÍicarea art.2 din H.C.L. nr. 82 din 27.o5.20o9 - priuind
aprobarea
participaii
Municipiului
Gheorgheni
c1t Proiectul ,,Reabilitarea,
moderrti^zarea Si echiparea
din municipiul
$colii Generale ,,Kos Kdroly"
Gheorgheni" tn cadrul
Programului Opera{ional Regional
2007-2073,
Axa
prioitard" 3 _ care va avea urmátorul conlinut
,rfurt.2
a) Se aprobá proiectul cu titlul ,,Reabilitarea, modernizarea 9i echiparea
$colii Generale ,,Kos Karolg" din municipiul Gheorgheni";
bl Se aprobá cofinanlarea de cátre Munícipíul Gheorgheni a proiectului
,,Reabilitarea, moderttizarea 9i echiparea $colii Generale ,,KÓs Kdroly,,
din municipiul Gheorgheni,, cu suma de 26.323,60 |eí, reprezentánd 2o/o
din cheltuielile eligibile ale proiectului;
c| Se aprobá suportarea de cátre Municipiul
Gheorgheni a cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, precum si a orícáror costuri suplimentare care
vor surveni in perioada implementárii proiectuluí;
dl Se aprobá asigurarea de cátre Municipiu1 Gheorgheni a sumelor necesare
pentru acoperirea contribu{iei din fondurile structurale
ín cadrul
proiectului, sume care vor Íi cheltuite in avan's de cátre
Municipiul
Gheorgheni páná la rambursarea cheltuielilor de cátre Autoritatea de
Management.tt
Art.II _ Ptezenta hotáráre va Íi dusá la indeplinire de cátre: Pimarul Municipiului
Gheorgheni, Direcfia tehnicd" gi Direc,tia economicd. din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, Ia 24 februarie 2O1O.
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