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Din 14 decembrie 2O18

Privind aprobarea proiectului ,rzoNl DE RECREERE (CENT'RU

MULTIFUNCTIONAL RECREATIVI: OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIOITTAL
RECREATIV; OBIECTM: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI" in vedlerea
finanfirii acestuia in cadrul Programului Opera{ional Regional 2OL4-2O2O, ltxa
prioritard 13, obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr.
POR/2O181 Lsl t3.l I Ll7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectu,lui,
precum qi aprobarea contribu{iei proprii a Consiliului Local al oragului gtreii in
proiect.
La inifiativa primarului oragului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Av6nd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive, inregistrate
la nr. 563612018 9i 5637 l2OI8, intocmite de dl. Stan Daniel Mdddlin, con,silier
achizilii din cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care, soliciti aprobarea proiectului
,,ZONA DE RECREERE (CENTRU MULTIFUNCTIoNAL RECREATIV): oeTBcIIv R:
CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCEDSi
STRADA LIOAREI" in vederea finanfd.rii acestuia in cadrul Programului Operaliional
Regional 2OI4-2O20, AxaprioritarS. 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr.
POR/2018l13l13.Il1/7 REGIUNI, aprobarea valorii totale a proiectului, prectrrn gi
aprobarea contribuliei proprii a Consiliului Local al orasului $tei in proiect.
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. I2O qi art. L2I aIin. (1) Si (2) din Constitufia RomAniei, republicatd;
b) art. 8 qi 9 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratif,rcatd. prin Legea nr. I99/1997;
c) art. 7 alin. (21 qi art. 1166 qi urmdtoarele din Legea nr. 287 /t2OO9
privind Codul civil, republicatS., cu modificS.rile ulterioare, referitoare la contr:a.cte
sau conven{ii;
d) art. 20 qi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. I9512006;
e) Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
Jinrnnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatEi, cu
modifrcd.rile qi completdrile ulterioare,
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) gid), art.45, a-rt. 115 din Legea
administratiei publice locale nr.2I512001, cu modificdrile qi completdrile ulterio,are,

Cottslllul Local al oraqrl'lui $tei,

HOrAnAsrp
ART 1. Se aprobd. proiectul ,ZONA DE

RECREERE (CENTRU

MULTIFUNCTIONAL RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIOII\IAL
RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES STRADA LIOAREI" in vederea
finanldrii acestuia in cadrul Programului Operafiona-l Regional 2O|4-2O2O, l\xa
prioritard. 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2015/13173.I11.17
REGIUNI.

ART 2. Se aprobi valoarea totald. a proiectului ,ZONA DE RECREERE
(CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU
MULTIFUNCTIONAL RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES STRADA
LIOAREI", in cuantum de 7.IO7.738,42\ei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobi contribufia proprie in proiect a ORA$ULUI llTEI,
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neetigibile ale proiectului, ciit Ei
contribufia de 2o/o din valoarea eligibild. a proiectului, in cuantum de 142.154,81 lei,

reprezentAnd cohnantarea proiectului ,ZONA

DE

RECREERE

(CENITRU

MULTIFUNCTIONAL RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIONAL
RECREATIV; OBIECTIV B: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI".
ART 4. Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata
implementirii proiectului,,ZONA DE RECREERE (CENTRU MULTIFUNCTIONAL
RECREATIV): OBIECTIV A: CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV; OBIECTIV
B: CALE DE ACCES - STRADA LIOAREI", pentru implementarea proiectului in
condilii optime, se vor asigura din bugetul local al Oraqului gtei.
ART 5. Se vor asigura toate resursele frnanciare necesare implemerrtdrii
proiectului in condiliile rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART. 6- Se imputernice;te dl. primar BALAJ GHEORGHE IULIAN, s5, sem.neze
toate actele necesare qi contractul de finanfare in numele UAT oragul $tei.
ART. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd
primarul oraqului $tei, jud.Bihor qi Compartimentul Programe Strategii qi
Finantdri:
Art. 8 - Prezenta hotdrAre se comunicd cu :
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragului $tei;
- ServiciulContabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primdriei Stei;

- Compartimentul Protecfie Civild,, Programe Strategii qi
Managementul Proiectelor ;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dos-arul cu hot5.rAri.
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i;jrs. DALE VOICHITA MARIANA

Hotirirea a fost a fost adoptati cu unanimitate de voturi "(L3
prezenfi din totalul de 15 consilieri|.

