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CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605,Unehen1. nr.357 teUfax:0265-328.112:,328.212.

e-mail: secretar@,primariaungheni.ro

HOTARAREANR.23
Din 10 iunie 2014

Privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea $colii Gimnaziale ,,Emil Drigan"
din oragul Ungheni, judeful Mureg" gi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al oraqului Ungheni, lntrunit in gedinJa extraordinara din data de 10

iunie 2014,

Avdnd in vedere expunerea de motive nr. 3669106.06.2014

oragului Ungheni qi Raportul de specialitate w. 3670/06.06.2014

achipilii publice,

Urmare proiechrlui de hotdrAre iniliat de primmul oragului Ungheni,

in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru oblinerea de finantare

nerambursabild in cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa prioritard 3 -

imbunatalirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenfie 3.4 - Reabilitarea,

modemizarea, dezvoltarea qi echiparea infrastructurii educafionale preuniversitare,

universitare qi a infrastructurii pentru formare profesional6 continu.d,

Poffivit Hoterarii de Guvem m. 75912007 privind regulile de eligibilitate a

cheltuielilor efectuate in cadrul operaliunilor fmantate prin programele operafionale,

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ,,e", alin. (7), lit. ,,ai', art.45, alin. (2) din

I^qea m. 215/2001, privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificirile qi

ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobi proiectul ,,Modernizarea $colii Gimnaziale ,,Emil Drigan,' din

Ungheni, judeful Mureq", in vederea finantdrii acestuia in cadrul Programului

Regional 2007-2013, Axa prioritard 3 - Imbundtdlirea infrastructurii sociale,
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intocmitA de primarul

intocmit de consultant

major de \ntervenlie 3.4 - Reabilitarea" modemizarea, dezvoltarea gi echiparea



infrastructurii educalionale preuniversitare, universitare gi a infrastructurii pentru formare

profesionalS continud.

Art.2. Se aprobd vaJoarea totali a proiectului ,,Modernizarea $colii Gimnaziale

,,Emil Drigan" din oraqul Ungheni, jude{ul Mureq", in cuantum de 627.332,33 1ei
(inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobd contribulia proprie in proiect a UAT Oragul Ungheni, reprezentdnd

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt gi contribu{ia de 2"/o din valoarea

eligibiln a proiectului, in cuantum d,e 79.098,28 lei, reprezent6nd cofinanlarea proiectului

,,Modernizarea $colii Gimnaziale ,,Emil Drigan" din oragul Ungheni, judeful Mureg".

Art.4. Sumeie reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apArea pe durata implementdrii

proiectului ,,Modernizarea $colii Gimnaziale ,,Emil Drigan,' din oragul Ungheni, judeful

Mureq", pentru implenentarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul

propriu al UAT Oragul Ungheni.

Art.S. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in

condiliile rambursdriii decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se imputemiceqte Primarul Oraqului Ungheni, dl. Prodan Victor, sd semneze

toate actele necesare $i contractul de finantare in numele Oragului Ungheni.

Art.7. Prezenta hotdrdre se comunicd:

- Institutiei Prefectului Judehrlui Mures,

- Primarului oraqului Ungheni,

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Uneheni.
- Responsabilului cu achiziliile publice.

Adoptata in Ungheni, la data de 10 iunie 2014
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