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                                                 HOTĂRÂREA NR.92 
din  29.12.2009 

de aprobare a contribuţiei Oraşului Şimleu Silvaniei la realizarea proiectului cu titlul  
„Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei”   

 
          Consiliul Local al Oraşului Şimleu Silvaniei,  judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică  în 
data de 29 decembrie 2009 ; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.12661/2009 prezentată de Primarul oraşului, 
Raportul de specialitate nr.12662/2009 al Compartimentului managementul proiectelor şi 
Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

Ţinând cont de prevederile: 
- POR, Măsura 3.1. ”Reabilitarea/modernizarea, echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate” 
- Proiectului cu titlul „Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Orăşenesc Şimleu Silvaniei” 
- Adresa de solicitare/revizuire cerere de finanţare în urma analizei 

conformităţii proiectului tehnic nr. 10573/16.12.2009 
- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 
                    -    art.36 alin 2, lit.b şi c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45 alin.2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.961.458,990 Lei compusă 
din: 

 Cheltuieli eligibile ale proiectului în sumă de 3.191.123,000 Lei  
 Cheltuieli neeligibile ale proiectului în sumă de: 144.149,000 lei 
 Cheltuieli cu TVA în sumă de 626.186,990 lei 

 
Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie ce îi revine Oraşului Simleu Silvaniei, din 

costurile eligibile aferente proiectului, in valoare de  63.822,460 RON reprezentând  2,00 % 
din valoarea totală eligibilă a proiectului. 
 

Art. 3. Se aprobă finanţarea costurilor neeligibile (şi conexe) aferente precum şi 
asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Art. 4. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod 

corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.48 din 23.06.2009. 
 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se 
împuterniceşte Primarul Oraşului  Şimleu Silvaniei, dl. Septimiu-Cătălin Ţurcaş. 

 
 
 



 
 

          Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu 
prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  
          Art.  7. Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

           - Primarul oraşului  Şimleu Silvaniei 
           - Prefectul Judeţului Sălaj  

                      - Serviciul urbanism  
            - Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei 

           - Direcţia Economică 
           - ADR Nord – Vest 
           - Dosarul şedinţei  
           - Dosar hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 
       BEREK STEFAN                               SECRETARUL ORAŞULUI, 
           ELENA-MARIA MOCAN  
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


