ROMANIA
JUDETT]L DIN{BOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

SE PRELUNGE$TE
HOTARARE DE APROBARE A PROIECTULUI CARE
NECESARE FINALIZARII
$I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
ACESTUIA

PROIECT,,REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTARE-A$I
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE - COLEGIUL
12L61"
NATIONAL VLADIMIR STREINU ORA$ GAE$TI COD SMIS
Axa Prioritari 3
Domeniul major de interven{ie 3'4

HOTARAREA NR. 115
Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita
Avind in vedere:
.expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar'viceprimar Gheorghe
Griogre;
.raportul nr. 1 g0g1 /02 .12.2015. intocmit de Biroul urbanism si Amenajarea
Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;
-instructiun ea nr'14312015. a AM ' POR;
.prevederile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare;
.prevederile art. 36 alin, 4lit.a si d din Legea administratiei publice locale nr.
215t2001 cu mod if icari le si com pl etari le u lterioare;
ln temeiul art, 45 alin, 2 din Legea nr.21512001privind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA$TE
1. Se aprobd data de 30.06.201 6, ca datd limit[ de finalizare a proiectului
,,Reabilitarea, modernizareardezvoltarea qi echiparea infrastructurii educationale
bolegiul National Vladimir Streinu orag GIeqti" cod SMIS 12164 Axa prioritard3 imbunitd{irea infrastructurii sociale , Domeniul major de intervenfie 3.4 - Reabilitarea
i'modernizarea/ dezvoltarea gi echiparea infrastructurii educalionale preuniversitare,
universitare gi a infrastructurii pentru formare profesionald continud, cu atingerea

ART

-

obiectivelor $i realizarea indicatorilor asumali.

ART 2. Se aprobd introducerea in lista de investifii pe anul 2016 a proiectului Reabilitarea'
modernizarea,dezvoltarea gi echiparea infrastructurii educationale Colegiul National

Vladimir Streinu oraq Gdeqti
de23.01 ,2014

cod SMIS 12164 contract de finanfare nr' 4050 din

data

,

ART 3. Se aprobi valoarea estimati a sumelor necesare finalizlrii proiectului in termenul
menfionat la art. 1 (sume neeligibile in cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse
proprii). Aceast[ valoare estimati este de 2.884.461,34 lei fara TVA 9i va fi introdusi in
bugetul local al orasului Gaesti pe anul 2016.

ART. 4. Lista de investitii va fi definitivatd Ei aprobatd odatd cu adoptarea bugetului local pe anul
2()16.

imputernicegte Primarul interimar -al orasului Gaesti- viceprimar
GHEORGHE GRIGORE sa semneze toate acteie necesare din contractul de finanlare in
numele orasului Gaesti.

ART 5.. Se

ART 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se obliga primarul interimar

al orasului

Gaesti -viceprimar Gheorghe Grigore.
Prezenta hotarire a fost adoptata asta2i,04.12.2015 cu un numar de 13 voturi pentru din totalul

de 13 consilieri prezenti.
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