HOTĂRÂRE NR.12/2019
privind aprobarea proiectului „Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”, a
bugetului proiectului în valoare de 10.699.249,92 lei, inclusiv TVA și aprobarea alocării din
bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de
213.985,00 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr. 17/1/15/11.02.2019, prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea
ambulatoriului din municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 10.699.249,92 lei,
inclusiv TVA și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile, respectiv suma de de 213.985,00 lei,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 17/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 13/1/17/2019,
avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”, înregistrat sub
nr. 14/1/18/2019 , precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ”, înregistrat
sub nr. 24/1/18/2019 de pe lângă Consiliul local;
Prin scrisoarea de clarificari 5, pentru contractarea proiectului „Modernizarea
ambulatoriului din municipiul Vulcan”, înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub
nr. 1440/07.02.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a transmis solicitarile de
clarificare pentru cererea de finantare depusa pentru prioritatea de investitii
POR/2018/8/8.1/8.1.A/7REGIUNI – cod Apel POR/266/8 în cadrul programului Operațional
Regional 2014 – 2020.
În baza ghidurilor de finanțare pe POR 2014-2020, Ghidul solicitantului condiții generale
de accesare a fondurilor și respectiv Ghidul specific pentru Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1
– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesabilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A – Ambulatorii ,
În baza prevederilor art. 45, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 , alin. (4) , lit. d) şi art.45, alin (2), lit.a din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă proiectul ”Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan” în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel
POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii , conform Cererii de finanțare prevăzută în Anexa
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2Se aprobă valoarea totală a proiectului Modernizarea ambulatoriului din
municipiul Vulcan, în cuantum de 10.699.249,92 lei (inclusiv TVA).
ART.3Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă de 213.985,00 lei, reprezentând
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli neeligibile 0 lei, suma de
213.985,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizarea ambulatoriului din municipiul
Vulcan.
ART. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
ART. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv
suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a
achiziţiei.
ART.6 Se împuternicește Primar, ILE GHEORGHE, în calitate de reprezentant legal să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Vulcan.
ART.7Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 8 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara,
primarului municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă
publică.

VULCAN, 14.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier BĂNCILĂ DORINA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. VELEA GABRIEL

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat, fiind exprimate 16 voturi „ pentru”

