
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HQŢĂRÂREA  Nr.2034Q2±
privind api.obai.ea pi.oiectului „Construire Locuinţe Sociale", cod proiect 143516 şi a

cheltuielilor legate de proiect

Consiliul  local  al  Municipiului  Sebes,jud.  Alba;
Întrunitînşedinţapublicăextraordinarădindatade04.08.2021,ora16,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „Construire  Locuinţe

Sociale", cod proiect  143516 şi a cheltuielilor legate de proiect;

Având   în   vedere   proiectul   „Construire   Locuinte   Sociale",   cod   proiect   143516,   depus   în
cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014-2020;

Analjzând:
-   referatul   de   aprobare   nr.58967/30.07.202l    la   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea

proiectului„ConstruireLocuinţeSociale",codproiect143516şiacheltuielilorlegatedeproiect;
-   raportul   de   specialitate   nr.   58857/29.07.2021   din   cadrul   Compartimentului   Proiecte   cu

Finantare  lntemă  şi  lntemaţională al  Primăriei  Municipiului  Sebeş,  prin care  se  propune  Consiliului
Local   al   Municipiului   Sebeş   aprobarea   proiectuluj   „Construire   Locuinţe   Socjale",   cod   proiect
143516 şi  a cheltuielilor  legate de  proiect;

•  raportul  de  specialitate  nr.59058/30.07.202l  al  Serviciului  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  din

cadrul aparatului  de specialitate al Prjmarului Municipiului  Sebeş;

Având avizul  nr.449/2021  al  Comisiei de studii  prognoze economico-socia]e,  buget,  finanţe
din cadrul  Consilium  Loca] al Municipiului  Sebeş,

Având în vedere:
-Notificarea  privind  rezu]tatul  evaluării   nr.   27419/19.07.2021   emisă  de  către   Direcţia  01

POR-ADRCentru,înregistratălaPrimăriaMunicipiuluiSebeşlanr.56529/19.07.2021;
-    Scrisoarea   privind   demararea   etapei   precontractuale   nr.   28186/26.07.2021    emjsă   de

DirecţiaoIPOR-ADRCentruînregistratălaPrimăriaMunicipiuluiSebeşlanr.57657/26.07.2021;
-   Prevederile   Ghidului    Solicitantului   pentru   Apel:    POR/2019/9/9.1/l/7REGIUNl,   AXA

PRIORITARA 9, PRI0RITATEA DE INVESTITII 9.1  -DLRC (CLLD);
Având  în  vedere  prevederile  art.  44,  alin.   (1)  din   Legea  nr.  273/2006  prjvind  finanţele

publice  lo^cale, cu modificările şi completările  ulterioare;
In  temeiul  art.129  alin.(2)  lit.   b)    coroborat  cu  alin.  (4)  lit.  d),  din  OUG  nr.   57/2019  -

privind Codul Administratîv.
Înbazaart.139dinOUJnr.57/2021-privindCodulAdministrativ,

HOTĂRĂŞŢE:

±i!:±:  Se  aprobă  proiectul  „Construire  Locuinţe  Sociale",  cod  proiect  143516,  în  vederea
finanţărH   acestuia   în   cadrul   Programului   Operaţional   Regional   2014-2020,   Axa   prioritară   9,
Prioritate de  investiţii  9.1, Apelul de proiecte nr.  POR/2019/9/9.1 /l/7REGIUNI.
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4±.  Se  aprobă  valoarea  totală  a  proiectului  „Construire  Locuinţe  Sociale",  cod  proiec
143516  în cuantum de 5.702.834,32  lei  (inclusiv TVA).

4± Se  aprobă contribuţia proprie  în  project a Munjcipiuluj  Sebeş,  reprezentând  achitare
tuturor  cheltuielilor  neeligibik   ale   proiectului,   cât  şi  contribuţia  de  2%  din   valoarea  eligibilă

proiectului,^mcuantumde66.52"1ei,reprezentândcofinanţareaproiectului„ConstruireLocuinţ
Sociale",  cod  proiect  143516.

Ar±.   Sumele   reprezentând   cheltukH   conexe   ce   pot   apărea   pe   durata   implementării
proiectului  „Constmire  Locuinte  Sociale",  cod  proiect  143516,  penti.u  implementarea  proiectului  în
condiţii optime,  se vor asigura din bugetul  Municipiului  Sebeş.

4±.   Se   vor   asjgura   toate   resursele   financiare   necesare   implementării   proiectului   în
condiţtikrambursării/decontăriiulterioareacheltuielilordininstrumentestructurale.

Aff.  Se  împutemiceşte  domnul  Primar  Dorin  Gheorghe  NISTOR  să  semneze  toate  actele
necesareşicontractuldefinanţareînnumeleUATMunicipiulSebeş.

4Eq  De  ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspunde  Primarul  Mumcipiului  Sebeş
prin  Aparatul  de specialiate al  Primarului.

4ff. Prezenti  hotărâm   poate   fi   atacată  de   către   persoanele   îndreptăţite,   în termenul şi
în  cond"  prevăzute  de  legea  554/2004,  privind  contenciosul  admimstrativ  cu  modificărib  şi
comple(ările  ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişata  se  va  publica  pe  site-ul  Primăriei  şj  în  Monitorul  Oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-Instituţiei  Prefectului Judeţului Alba
-Primarului Municipiului  Sebeş;
- Arhitectului Şef;
- Direcţjei Tehnice;
-  Serviciuluj  Cheltuieli şi  Resurse  Umane;
-Compartimentului  Proiecte cu  finanţare  intemă şi  intematională;
-BirouluiContenciosJurjdic,Administratje,TransparenţăDecizionalăşiArhivă;
-Compartimentului  lnvestiţii  Publice;

-CompartimentuluiRelaţiiPublice,ComunicarelnformaticăşiMonitorOficialLocal;

Sebeş la 04.08.2021
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