ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL TAUTII-MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 272 din 30.10.2019
DE MODIFICARE A HOTĂRÂRII NR. 30/28.02.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI
A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
pentru
„Construire creșa cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea 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
Obiectivul 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
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni
Consiliul Local al Orașului Tăuţii Măgherăuş, întrunit de îndată în ședință ordinară la data de 31.10.2019
•
•
•
•
•

Având în vedere:
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare
Ghidul solicitantului specific apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni;
Actualizarea devizului general al investiției;
HCL nr. 244/18.10.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „Construire creșă cu 60 de locuri program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”
Solicitarea de Act Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 4317/03.06.2019.

In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b și c, alin 4 lit. d din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE
ART. 1. Se modifică ART. 2. din HCL nr. 30/2019, astfel: Se aprobă valoarea totală a proiectului
„Construire creșa cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”, în cuantum de 4.762.297,23
lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă 2.151.520,00 lei și valoarea totală neeligibilă de
2.610.777,23 lei.

ART. 2. Se modifică ART. 3. din HCL nr. 30/2019, astfel: Se aprobă contribuția proprie în proiect a
2.610.777,23 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.030,41 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului
„Construire creșa cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”.
ART. 3. Restul articolelor rămân nemodificate.
ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului dl Ardelean Anton, prin
aparatul de specialitate.
ART. 5. Prezenta se comunica:
-Prefectului - judeţului Maramureş;
-Primarului orasului Tautii Magheraus;
-Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului
-Compartimentului Proiecte si Strategii
-Serviciului financiar contabil;
-Se aduce la cunostinta publica prin afisare,
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