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HOTĂRÂREA nr.9 
din data de 30 ianuarie 2019

- privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de
26.04.2018 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

proiect obiectiv de investiţii
"Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea 

creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

întrunit în şedinţă ordinară,
7 7 1

Analizând referatul de specialitate nr. 1923 din data de 21.01.2019 al 
Compartimentului proiecte de finanţare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Făgăraş prin care se propune aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 
122 din data de 26.04.2018 ca urmare a primirii Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data 
de 17.01.2019 primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru,

Având în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraş nr. 
1923/1 din data de 21.01.2019 şi prevederile Ghidului Solicitantului POR- Axa prioritară 
13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de 
sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din 
regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 
în oraşele mici şi mijlocii din România,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 
sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, 
sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor,

în vederea emiterii răspunsului la Scrisoarea de clarificare nr. 1855 din data de
17.01.2019 primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la 
Municipiul Făgăraş sub nr. 1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea 
Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în 
Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanţare, prin care se solicită 
transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu
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ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie şi cu a declaraţiei 
de angajament,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,
Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică,

în temeiul dispoziţiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin alin. (2) lit. „b şi d”, alin (4) 
lit. „e”, alin (6) pct 11, art. 45, alin. (2) lit „d”, şi „e”, şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca acesta 
să aibă următorul conţinut:
«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 
şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în 
cuantum de 19.221.707,09 lei (inclusiv TVA) dintre care 18.524.415,85 lei(inclusiv TVA) 
-  cheltuieli eligibile” ».

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 urmând ca 
acesta să aibă următorul conţinut:

«ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.068.780,15 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului(697.291,24 lei), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 370.488,91 , reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Şcolii 
Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în 
Municipiul Făgăraş”».

ART. III . Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 122/2018 rămân în vigoare .

ART.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Implementare 
Proiecte de Finanţare.
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Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -18

Prezenta hotarare se comunica:
-lex.dosar de şedinţa 
-lex.colectie 
-1ex. Prefectura 
-lex.Primar 
-lex.Secretar
-1ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanţare 
-lex.Direcţia Buget-Finanţe 
-lex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă 
-lex.afisaj

Cod: F-50
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e n g i n e e r i n g
Adresa: Bucureşti, sector 6, str. Sandulesti, nr. 1 
Email: office@malexengineering.ro

SIÎTBi K  KUUS» 9<T CKT1BMT 
ID C123372/K22Q122rt)3t3702 

B0S9D1 JSO W001 CftSASIBQai

Tel: 0745021 
Fax/Tel: 031428Î 

Nr. Reg. Com.: J40/2434/2 
Cod fiscal: RO 28116

Buget proiect în conformitate cu cererea de fi
'Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi

vieţii în municipiul Făgăraş*
şterîi calităţii

Către
Municipiul Făgăraş,

Referitor la bugetul proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de 
străzi urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" vă transmitem mai jos 
valorile investiţiei în conform itate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de 
evaluare şi selecţie:

1. Valoarea totală a proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de străzi 
urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" este în cuantum de 
19.221.707,09 lei (inclusiv TVA), dintre care 18.524.415, 85 lei cheltuieli eligibile (inclusiv TVA).

2. Contribuţia proprie în proiect a municipiului Făgăraş este de 1.067.780,15 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tu tu ro r cheltuielilor neeligibile ale proiectului (697.291,24 lei), cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 370.488,91 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 si a Reţelei de 
străzi urbane, in vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş".

Data
21.01.2019

SC MALEX ENGINEERING S.R.L. 
DIRECTOR GENERAL Elena Manuela Bogdan
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