JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 31
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii
“REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU,
JUDEŢUL TULCEA”
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă de ordinara la
data de 23 mai 2018, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
Luând act de:
a) propunerea Primarului Comunei Nufaru, in calitate de initiator al proiectului de hotarare si
expunerea de motive inregistrata sub nr.2885/09.05.2018 ;
b) raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Nufaru, inregistrat sub nr. 2855/09.05.208;
c) Avizul Comisiilor din cadrul Consiliul Local Nufaru;
d) raportul de specialitate înregistrat cu nr.2883/09.05.2018, intocmit de Compartimentul Buget Contabilitate prin care se motivează necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivității;
e) oportunitatea oferita de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 – Se aprobă proiectul în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.nr.
POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI, POR/2017/10/10.1/10.1b/BI şi POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI.

Art.2 – Se aprobă documentaţia tehnico-economica (DALI - Anexa 1), bugetul cererii de
finantare a proiectului (Anexa 2), în cuantum de 2.411.922,03 lei (inclusiv TVA) si Indicatorii
tehnico-economici (Anexa 3) ai obiectivului de investitii “REABILITARE SI EXTINDERE
SCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDEŢUL TULCEA”.
Art.3 – Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 49.000,00
lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI,
COMUNA NUFARU, JUDEŢUL TULCEA”.
Art.4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDEŢUL
TULCEA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul primariei.
Art.5 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6 – Se împuternicește primarul comunei, d-nul DANILA ION să semeneze toate actele
necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Nufaru.
Art.7 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
NUFARU.
Art.8 – Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei NUFARU, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Nufaru, Instituţiei Prefectului judetului Tulcea şi se
aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si prin publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro.

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 10
consilieri alesi.
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