România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 87
din 16 octombrie 2009
Privind aprobarea angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul:
„CONSOLIDAREA, REABILITAREA
ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A
GRUPULUI ŞCOLAR TRAIAN GROZĂVESCU DIN COMUNA NĂDRAG, JUDEŢUL
TIMIŞ”, şi numirea persoanei desemnate să reprezinte Consiliul Local Nădrag în relaţia cu
finanţatorul.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, prin care se solicită acordul
cu privire la asigurarea finanţării din bugetul local pentru contribuţia proprie în valoare de
425.487,00 lei şi numirea domnului primar Muntean I. Liviu în calitate de persoană
desemnată să reprezinte Consiliul Local Nădrag în relaţia cu Autoritatea Contractantă
(finanţatorul)
Având în vedere HCL Nădrag nr. 51/2009, prin care se aproba implementarea
proiectului:„CONSOLIDAREA, REABILITAREA ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE
A GRUPULUI ŞCOLAR TRAIAN GROZĂVESCU DIN COMUNA NĂDRAG, JUDEŢUL
TIMIŞ”
Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de depunere în luna
octombrie 2009 a proiectului susmenţionat, cu valoarea totală de 16.505.652 lei inclusiv TVA
din care C+M 12.843.692 lei inclusiv TVA, spre finanţare prin Programul Operaţional
Regional Axa Prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de
interventie 3.4 – Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare,
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Ţinând cont de dispoziţiile: Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind
Protecţia Mediului, aprobată de Legea 265/2006; ale HG nr. 28/2008 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii; ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013; ale Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 ; ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Comisiei
Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a
Regulamentului Consiliului nr. 1065/2002, cu modificările şi completările ulterioare; ale
Regulamentului Comisiei nr. 1628/2006 privind aplicarea Articolelor 87 şi 88 din Tratat
asupra ajutorului regional pentru investiţii; ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind achizitiile publice.

În temeiul dispozitiilor art. 10; art. 36 alin.(6) litera a) pct.1 şi art. 115 alin.(1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale.
În temeiul dispozitiilor art.45 al. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată a
administraţiei publice locale
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă angajarea de la bugetul local, a cheltuielilor reprezentând contribuţia
proprie a aplicantului, , pentru proiectul: „CONSOLIDAREA, REABILITAREA ŞI
DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A GRUPULUI ŞCOLAR TRAIAN GROZĂVESCU
DIN COMUNA NĂDRAG, JUDEŢUL TIMIŞ , în suma de 425.487,00 lei, defalcată după
cum urmează:
a) Contribuţia locală (2%) în valoare de 274.841,00 lei
b) Cheltuieli neeligibile/operaţionale în valoare de 150.646,00 lei
Art. 2 Se aprobă numirea domnului primar Muntean I. Liviu în calitate de persoană
desemnată să reprezinte Consiliul Local al comunei Nădrag în relaţia cu Autoritatea
Contractantă – finanţatorul.
Art. 3 Se aprobă angajarea, de la bugetul local, a cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, inclusiv a cheltuielilor conexe, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul de contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarul comunei Nădrag.
Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare
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