HOTARAREANR.93
CONS'LIUL LOCAL

SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

Privird modiicarea HotirAIii Consiliului Local nr.186/30.10.2019 reprezentand majorarca
contribuliei proplii cu suma dc 178.771.72 lci, la proiectul ECIO-BIJS

Avind in vedere releratul dc aprobarc nr.15.464 din l7 iunie 2020, inbcmit de iniliatorLrl
proiectului cle hotirArc fi rapoftul de specialitate iffegistrat sub nr.15.466 din 17.06.2020 pin care
Serviciul de Buget;i Rcsursc Umanc din cadrul aparatului de spccialitate al plimalului ora;u|.ri Sinaia,
ptopune nrajorarea contribulici proprii cu sr.rma d,c 1'18-'771,'12 lei, conlbrm HC 395/2016 art.l37
alin.(2), lit.e)
lit.0 pct.ll ;

!i

1), corobomt cu prevedelile

Legii 98/2016 privind achiziliilc publice an.22l alin.(1)

avizul comisici dc soccialitatc a Consiliului local :
In colibrmitate cu Hotdrerea Consiliului I-ocal nr.77l03.052018 de aprobare a ploicctului IiCOBUS si a cheltuielilor legate de proiect. plecum 5i Ilotirilea Consiliului Local nr' 260/17.12.2018 dc
aprobare a modilisirii HCL. nr.7712018 pentru proieotul ECO-BllS.
ll1 baza Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe aDUl 2019 li a Legii 273/2006 privind
finan1e1e publice locale modificad si complehG;
In tenleiul art.129 ,alin.(1) ti (2) lit.b), corobolat cu alin.(,4) lit. a). art.139, alin.(3) lit.a) si art. 196,
alin. (1), lit.a) din Oldonanla de UrgeilA nr.5712019 privind Codul adminslmtiv.
VdzAncl

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

HOTARA$TE:

-

Art. l. Se aprobi modificarea art. 2 din HCL. Nr. 186/30.10.2019 (prin care a fost modificat art.3
din HCL.nr. 77103.05.201 8), astfel :
"Se aprobd contribulia proprie in proiect a ORA$ULUI SINAIA, in cuantum de 4.460,297,93 lei
(inclusiv TVA) reprezentend cofinanlarea proiectului "ECO-BUS", reprezentend achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 4.145.4'70,95 lei, cat $i contribulia de 2yo din
valoarea eligibilS a proiectului in valoare de 314.826,98 lei .
Aceste cheltuieli vor fi suportate atet din contractul de credit nr.20190802092 din data de 12.08.2019
incheiat cu Banca Comerciala Romana SA. si/sau din Bugetul Local."
Art.2.

-

Prevederile prezentei hotdrari, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget
din cadrul Primariei Oraq Sinaia.
Sinaia. l9 iunie 2020
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