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H O T A R A R E A  nr.  28 / 2019 

 

privind aprobarea Proiectului „Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor 

de carbon, în oraşul Seini”, prin crearea unei infrastructuri de transport Eco-

friendly, a cheltuielilor legate de acesta, a Indicatorilor tehnico-economici și 

Devizul General reactualizat 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 23.05.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Oportunitatea de a implementa proiectul „Lucrări de construire în vederea 

reducerii emisiilor de carbon în orașul Seini prin crearea unei infrastructuri de 

transport ECO – FRIENDLY”, prin POR 2014 – 2020, axa prioritară 3, 

prioritatea de Investitii 4e. 

- Necesitatea de a corecta unele sume din cadrul cheltuielilor eligibile si 

neeligibile. 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Seini, cu privire la necesitatea aprobării Indicatorilor tehnico – 

economici și Devizul general reactualizati in cadrul acestui proiect. 

- Devizul general si Indicatorii tehnico-economici prezentați; 

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Seini; 

- Avizul comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului local al orasului Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

 În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, OG. 21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 12, al. 5 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a 

OUG privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cu 

modificarile si completarile ulterioare, HG. 28/2008 privind aprobarea 

continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 

publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. d, al. 6, lit. a, pct. 11, art. 45, al. 2, lit.e şi art. 

115 al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

 

 



 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor 

de carbon în orașul Seini prin crearea unei infrastructuri de transport ECO – 

FRIENDLY” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 

3.2, apelul de proiecte nr POR/186/3/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de construire în vederea 

reducerii emisiilor de carbon în orașul Seini prin crearea unei infrastructuri de 

transport ECO – FRIENDLY”, în cuantum de  22.530.991,64 LEI (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumelor necesare reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 366245,59 LEI, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de 

carbon în orașul Seini prin crearea unei infrastructuri de transport ECO – 

FRIENDLY”. 

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Lucrări de construire în vederea reducerii emisiilor de carbon în orașul 

Seini prin crearea unei infrastructuri de transport ECO – FRIENDLY” în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local.  

Art.5. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici și Devizul General reactualizați 

care sunt anexă la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din ea. 

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

Art.7. Se abrogă art. 2 și art. 3 din HCL nr. 28 / 2018 și se abrogă integral HCL nr. 

95 / 2018, HCL 102 / 2018, HCL 104/2018 si HCL 25/2019. 

Art.8.Se împuternicește d-na primar, TULBURE GABRIELA FLORICA, 

reprezentantul legal al proiectului, să semeneze toate actele necesare şi contractul 

de finanţare în numele UAT Orașul Seini. 

 

Art.9. Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului  Maramures; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site. 

           
     Seini la 23.05.2019     

                                                                                                                                                                       

  Presedinte de sedinta                                                                     Contrasemneaza, 

          Pop Mihai                                                                                      Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 
 


