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HOTARAREA nr.50
din data de 19 februarie 2020  ̂ y

privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 H .C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul'de investiţii 
” Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în

Municipiul Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6004/ 8.02.2020 al Compartimentului implementare 
proiecte de finanţare, relaţii internaţionale şi Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş 
cu nr. 6004/1 din 18.02.2020 prin care se propune modificarea şi completarea art. 2 şi 3 din H.C.L nr. 
176/2018 pentru obiectivul de investiţii ’’Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor 
cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană,

Având în vedere H.C.L. 176/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de 
solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. 
POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele 
mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv 
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect -obiectiv de investiţii ’’Integrare socială prin 
dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş”,

Având în vedere Scrisoarea de solicitare clarificări cu nr. 4795/10.02.2020//4436/10.02.2020 
transmisă de AMPOR prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru proiectul ” 
Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în 
Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 125406 prin care se solicită actualizarea bugetului proiectului în 
conformitate cu prevederile instrucţiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 si ale adresei AM POR nr. 
13978/30.01.2020 înregistrată la ADR Centru sub nr. 4533/06.02.2020 care menţionează că bugetul se 
poate actualiza şi cu indicele de inflaţie pentru actualizarea preţului materialelor de construcţie şi 
transmiterea bugetului proiectului şi a devizului general precum şi a tuturor documentelor afectate de 
aceste modificări,

Analizând adresa privind împărţirea sumelor pe eligibil si neeligibil in cadrul proiectului ” 
Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în 
Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 125406 completată şi asumată de către consultant Iceberg 
Consulting SRL,
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Ţinând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice, modificată şi actualizată, 
precum şi de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” şi „e”, art. 196 alin. 
(1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:
«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ’’Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor 
cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 26.125.743,11 lei
(inclusivTVA) dintre care 23.287.500,00 lei(inclusiv TVA) — cheltuieli eligibile”.

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul 
conţinut:

« ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 3.303.993,11 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(2.838.243,n lei), cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.750,00 lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului ’’Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi 
recreative în Municipiul Făgăraş”»

ART. III . Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 176/2018 rămân în vigoare .

ART. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare, relaţii internaţionale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
ERCĂU BRUNO

;  __ V

/; n i l

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar Generjm, 

LAURA ELENÂ/0 IUNCÂ

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , abţinere.' împotriva 
Consilieri in funcţie-18 
Consilieri prezenţi -16

Prezenta hotarare se comunica:
-îex.dosar de şedinţa 
-lex.colecţie 
-îex.Prefectura 
-îex.Primar 
-lex. Secretar
-îex. Compartimentului de implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale
-îex.Direcţia Buget-Finanţe
-lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-îex.afisaj

Cod:F-50
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Eligibil 23.207.500/00 lei
Nercmburssbil 22.S21.750/C0 lei
Cofinantsre 465.750/00 lei
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