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^privind c ofinantare a p roie ctului'REAB I LITARS'. $ C OAI-A GIMNAZ IALA
SFANTA ANA, CU CI-ASELE I-IV, CORP DE CLADIRE STR. UNIRII, NR. 3C,

ARONDATa r.rCeUrur TEHNOLOGIC STEFAN HELL iN OnegUr
SANTANA, JUDETUL ARAD,'

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA,
AvAnd in vedete :

-Expunerea de motive a dlui primar Daniel-Sorin Tomula
-Referat de specialitate al d-nei Raut Sanda - director executiv m.2613/ 1.4.03.2077

-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 28/2013 pentru aprobarea

Ptogramului National de Dezvolta re Locala;

- Ordinul mJ351./2013 privind aprobarca Normelor metodologice pentru punerea in
apllcarc a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernulvt m.28/2013 pentru aprobarea

Ptogramului National de Dezvolta rc Local4'

- Ordinul m.1.99/201,4 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.28/201,3 pentru

aprobarca Programului National de Dezvoltate Locala,aprobate prin Ordinul vice-prim-

ministmlui Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ru.1851 /2013;
- Ordinul m. 947 /2015 privind modificarea gi completarea Normeior metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenli a Guvernului m.281201,3 penffu
aprobarea Programului na,tional de dezvoltare locald, aptobate prin Ordinul vice-prim-

ministrului, Ministerului dezvoltirii regionale gi administraEiei publice m. 1.851/201.3;

- Ordinul nt.209 / 2017 ptivind modificarea gi completarea Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenli a Guvernulvrm.28/2013 pentm

aprobarca Programului naEional de dezvoltare local1,, aprobate prin Ordrnul viceprim-

ministrului, ministul dezvoltdrii regionale gi administraEiei publice, m. 1.851, /2013;
- Prevederile Hotararii Guvernului m. 907 /201.6 pdvind aprobarca continutului cadru a1

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si

metodologiei de elaborare a devizului genetal pentru obiective de investitii si lucrari de

interventii;



- Analizand documentaEia de avtzare a lucririlor de intewengii si indicatorii tehnico-

economici ai proiectului "Reabilitare Scoala Gknnaztala Sfanta Ana, cu clasele I-IV, corp de

cladire str. Unirii, nr. 3C, arondata Liceului Tehnologic Stefan Hell, in Orasul Santana,

judetul Arad';
- tinand searna de prevederile Legii ffi.273/2006 pdvind finantele publice locale,cu

modificarile si completarile ulterioare,

- Prevederile art. 36, alin. (4), lit.d. din Legea 215/2001privind administragia publicd locali,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- ln temeiul att. 45 alin. 1 din Legea 21,5/2001 privind administraEia publici locali,

republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Ptezentahotatate a fost adoptata cu votul a 16 consiliei cate au votat pentru din totalul de

16 consilieri ai Consiliului Local SantanaprezentT la sedinta (nr. total al consilierilor in functie

- 17)

HOTARASTE

Art.l- Se aprobi DALI a obiectir,-ului de investitii I'Reabilitate Scoala Gimnaziala Sfanta

Ana, cu clasele I-IV, corp de cladire str. Unirii, nt. 3C, atondata Liceului Tehnologic
Stefan Hell, in Orasul Santana, judetul Arad ", cu valoarea totala de 775.284145Iei (cu

fiA inclus), rn baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta

de Urgenta a Guvernului m.28/201.3.

Att.Z - Se aproba cofinantarea proiecnrlui cw valoarea de 61.001171 lei (cu TVA inclus) din
valoarca totala a proiecnrlui, pentru cheltuielile ptevazvte la afi. B alin. (3) din Ordinul nr.

1,.851, /2013 republicat si actoalizat, pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr.

28/2013 pentru aprobarca Programultu national de dezvoltare locald.

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul otasului

Santana domnul Tomuta Daniel.

Art.4 - Ptezenta se comunici:
- Institutia Prefecului -Judenrl Arad,

- Directia economica din cadrul Primariei Santana

- Compartimennrl urbanism din cadrul Primariei orasului Santana

- Persoane fizice si juridice prin afisaj

- Primarul orasului Santana.
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