MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES 						
CONSILIUL LOCAL     						       		                   										

HOTARARE nr. 87 / 2014

privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,  pentru  „Grup Scolar Auto Curtea de Arges 
– consolidare si reabilitare”


Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges;
          Având în vedere:
-Referatul de specialitate nr. 23735/24.09.2014 întocmit de Compartimentul management de proiect privind necesitatea aprobarii bugetului si a cheltuielilor legate de proiectul „Grup Scolar Auto Curtea de Arges – consolidare si reabilitare”;
-Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
-Prevederile art. 36 alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Scrisorile ADR Sud-Muntenia nr. 18334/22.09.2014 si 18336/22.09.2014, de notificare cu privire la acceptarea proiectului depus pentru etapa de contractare;
-Avizul Comisiei economice.
În temeiul  art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 


HOTĂRĂŞTE: 


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici din cadrul documentatiei tehnice aferenta obiectivului de investiţii „Grup Scolar Auto Curtea de Arges – consolidare si reabilitare”.
Art.2.   Se aproba bugetul proiectului „Grup Scolar Auto Curtea de Arges – consolidare si reabilitare”, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.
Art.3.  Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges, în cuantum de 2,00% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale bugetului proiectului „Grup Scolar Auto Curtea de Arges – consolidare si reabilitare”, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.
Art.4. Se aprobă toate cheltuielile neeligibile ale proiectului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi cele conexe ale acestuia, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.

                      Contrasemneaza
Presedinte de sedinta                                           Secretar Municipiu
       SERBAN ION                                                          CHIRCA RADU


Curtea de Arges – 30 septembrie 2014 


