HOTĂRÂRE NR. 23/2019
privind aprobarea proiectului REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL
VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI, a bugetului proiectului în
valoare de 4.185.939,59lei, a cheltuielilor si a cofinanțării aferente

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de primarul municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr 32/1/15/21.02.2019 , prin care se propune aprobarea proiectului REABILITARE
TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU
CETATENI, a bugetului proiectului în valoare de 4.185.939,59lei, a cheltuielilor si a cofinanțării
aferente
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 32/1/15/2019, raportul Direcției Tehnice și Direcției
economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 38/1/17/2019, avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ” înregistrat sub nr.
35/1/18/2019, avizul comisiei de specialitate „Activităţi economico-financiare şi de agricultură”
înregistrat sub
nr. 55/1/18/2019 , precum şi avizul comisiei de specialitate ”Amenajarea
teritoriului protecţia mediului şi turism”, înregistrat sub nr. 63/1/18/2019, de pe lângă Consiliul
local;
Prin Solicitarea de clarificare 5 nr. 3204/14.02.2019 , înregistrată la Primăria Municipiului
Vulcan sub nr. 14959/15.02.2019, pentru contractarea proiectului REABILITARE TERMICA
BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI,
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a transmis solicitarile de clarificare pentru cererea de
finantare depusa pentru prioritatea de investitii POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,
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 2014-2020, POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA
DE INVESTIȚII 3.1 OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE
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 REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL
VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI , valoare totală a proiectului,
în cuantum de 4,185,939.59 lei inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă 4,157,069.79lei şi
valoare totală neeligibilă de 28,869.80lei, conform Cererii de finanțare prevăzută în Anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT municipiul Vulcan, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 1,691,697.73 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului
REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE
CALDURA PENTRU CETATENI.

ART. 3 Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum
de 948.807,49lei reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E
corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
prevazuta în Anexa nr. 2 – Buget Macheta D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4 Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în
cuantum de 7.217,45 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E
corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.
ART. 5 Se aprobă acordarea de ajutor de natură socială, unor categorii de proprietari, în
conformitate cu legislația în vigoare, cota de participare a acestora fiind de minim 3,5% în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale. Diferența până la 25%, rezultată
la data recepției de terminare a lucrărilor nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari,
ART. 6 Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin
Asociaţiei de proprietari, respectiv 50% din sumă la data demarării procedurii de achiziție și 50%
din valoare la data semnării contractului de lucrări.
ART. 7 Se împuternicește Primar, ILE GHEORGHE, în calitate de reprezentant legal să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Vulcan.
ART.8Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.9 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara,
primarului municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Serviciului Impozite și
Taxe, Asociațiilor de proprietari aferente celor 4 componente şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 28.02.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Băncilă Dorina

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Velea Gabriel

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „ pentru”

