
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL SANTANA

privind modificarea art. 3 si art. 4 din HCL nr. 51110.04.2014 pentru
aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiect 9i de apiobare a
acordului de parteneriat, proiec-t "Reabilitare imobil Liceul tehnologic

Santana", Axa prioritari 3 - imbunitiJirea infrastructurii socialJ
Domeniul major de intervenfie 3.4 - Reabilitarea, modern izarea,

dezvoltarea gi echiparea infrastructurii educa{ionale preuniversitare,
universitare gi a infrastructurii pentru formare profesionali continui"
coilsrlru L LOCA L A L O RASUL Ur SA NTA N+
Avind in vedere :

Proiect de hotarare initiat de catre dl. primar Tomuta Daniel Sorin
Referat de specialitate Bogosel Adriana - inspector programe europene
Referat de specialitate , Socaci Romina, director executiv
HCL nr.51110.04.2014

ordonanJa de urgenld a Guvernului nr. 6412009 privind gestionarea financiard a
instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergen{d, aprobati
cu modificdri prin Legea nr.362/2009, cu modific6rile gi completirile ut-t".iou.";

Hotdrdriea Guvemului nr. 2rsl20r2 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 6412009 pri"vind
gestionarea financiari a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergente, cu modifi cdrile ulterioare;

Hotdrdriea Guvernului nr. 4si l20og privind cadrul instituJional de coordonare qi de
gestionare a instrumentelor structurale, cu modificdrile gi completdrile ulterioaie;

ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentruapelul de proiecte
pentru fondurile realocate Programului operalional regional conform Deciziei Comisiei c
(2013)/9772 finale dinl9.l2.20l3, domeniul major de intervenlie ,,Reabilitarea /
mndernizarea / dezvoltarea qi echiparea infrastructurii educalionale preuniversitare" in
cadrul axei prioritare ,,imbunitdlirea infrastructurii sociale" a programului operalional
Regional 2007 -2013



Prevederile Ghidului solicitantului POR 2007-2013 axa prioritara 3 DMI 3.4.
Reabilitarea, modemizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua-
Apel de proeicte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C
*2013(/9772 finale din 19.12.2013

Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b.), alin. (6) lit. a pct. l0 din Legea 21512001 privind
administratia publicd locald, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 45 alin. I din Legea 21512001 privind administratia public[ locali,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 15 consilieri care au votat pentru , din totalul de l5
consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total al consilierilor in functie - l7)

HOTARASTE

ART l. Se modifica art. 3 din HCL nr. 5l/10.04.2014, dupa cum urmeaza:
- se aproba valoarea totala a proiectului ,,Reabilitare imobil Liceul Tehnologic

Santana ", in cuantum de 660.640 mii lei (inclusiv TVA)
ART 2. Se modifica art. 4 din HCL nr. 5ll 10.04.2014, dupa cum urmeaza:

- se aprobi contribulia proprie in proiect, a UAT ORASUL SANTANA,
contributie reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
cat gi contribulia de 2%o din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 58.408
lei, reprezentAnd cofinanlarea proiectului ,, Reabilitare imobil Liceul Tehnologic
Santana ".

ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 51il0.04.2014 raman neschimbate, cu
art. 2 revocat prin HCL nr.88117.06.2014.
ART 4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
Santana domnul Tomuta Daniel.
ART. 5 - Prezenta se comunicd ;

- Institutia Prefectului - Judetul Arad,
- Serviciul contabilitate din cadrul Primariei
- Compartimentul Programe europene din cadrul Primariei orasului Santana
- Persoane fizice sijuridice prin afisaj
- Primarul orasului Santana.
- ADR VEST Timisoara
- Liceul Tehnologic Santana
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