
HOTĂRÂREA NR. 24

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.1S8/28.08.2018
privind aprobarea proiectului" Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate"

şi a indicatorilor tehnico-economici

Având în vedere Referatul de aprobare ]nregistrat sub nr.4507/13.02.2020 iniţiat de
primarul oraşului Sinaia, precum şi Raportul de specialitate nr. 4508113.02.2020 întocmit
decatre Serviciu Politici Publice,

Văzând avizul comisiei de specialitate;
Ţînând cont de prevederile:
- Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. PORl2018/13/13.1/1/7, Axa

prioritară 13 Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b Oferirea
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din
regiunile urbane şi rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
oraşele mici şi mijlocii din România,

- Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii de Consiliu Local nr.158/28.08.2018 privind aprobarea proiectului" Sinaia
3.0. Educaţie.Social.Mobilitate" şi a indicatorilor tehnico-economici

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 5712019 privind Codul administrativ, art. 129 alin. (2), lit.
b), şi d), alin.(7), lit. a) şi lit. q), coroborat cu art.139 alin. (3) lit. a)şi art.196, alin.(l) lit a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂşTE:

ART. 1 - Se aprobă valoarea totală a proiectului "Sinaia 3.0 Educaţie. Social.
Mobilitate", de 22.998.517,45 lei (inclusiv T.V.A.).

ART. 2 - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a oraşului Sinaia, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 459.971,31 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului
"Sinaia 3.0 Educaţie. Social. Mobilitate" .

Celelalte articole din Hotărârea de consiliu local nr. 15812018, rămân neschimbate.
ART. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul

Politici Publice, Serviciul Buget şi Echipa de implementare a proiectului.
naia, 17 februarie 2020
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DAVID

PREŞEDINTE

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciul Politici Publice
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu


