R O M Â N I A
JUD EŢ U L SĂ LAJ
ORAŞUL ŞIMLEU SILVANIEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.13
din 18.02.2020
privind aprobarea proiectului: „Complex multifuncțional Măgura” şi a cheltuielilor legate de
proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1, Apelul de proiecte nr.
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 18
februarie 2020;
Având în vedere:
- prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020 – Ghidul solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI ȘI POR/2018/13/13.1/1/SUERD, AXA PRIORITARĂ 13,
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9B, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
oraşele mici şi mijlocii din România;
- Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 20142020, Direcția 1 – Dezvoltare urbană durabilă integrată - Obiectivul operațional 1.4 - Stimularea
atractivității prin utilizarea resurselor culturale ale orașului, Proiect ”Amenajare bibliotecă și muzeu” din
cadrul proiectului ”Complex multifuncțional Măgura” și Direcția 7 – Dezvoltarea infrastructurii în vederea
promovării incluziunii sociale și a reducerii gradului de sărăcie în orașul Șimleu Silvaniei, Obiectiv
operațional 7.1 – Promovarea incluziunii sociale și a reducerii gradului de sărăcie în orașul Șimleu
Silvaniei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 60/28.08.2014 și
actualizată prin Hotărarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 55/29.04.2018;
- Planul de dezvoltare durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020,
Direcția 1 - Dezvoltare urbană durabilă integrată, Obiectiv Strategic 1.4 - Stimularea atractivității prin
utilizarea resurselor culturale ale orașului, Măsura 1.4.1. - Îmbunătățirea managementului în domeniul
cultural, Proiect ”Amenajare bibliotecă și muzeu” din cadrul proiectului ”Complex multifuncțional
Măgura”, Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 37 și Direcția 7 - – Dezvoltarea infrastructurii în
vederea promovării incluziunii sociale și a reducerii gradului de sărăcie în orașul Șimleu Silvaniei,
Obiectiv operațional 7.1 – Promovarea incluziunii sociale și a reducerii gradului de sărăcie în orașul
Șimleu Silvaniei, Măsura 1.7.1 – Investiții în infrastructura de sănătate, educație și ocupare, servicii
sociale, proiect:”Amenajare bibliotecă și muzeu” din cadrul proiectului ”Complex funcțional Măgura”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 60/28.08.2014 și actualizat prin
Hotărarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 55/29.04.2018;
- Referatul de aprobare nr. 2272/2020 al Primarului orașului Șimleu Silvaniei;
- Raportul de specialitate nr. 2273/2020 al Administratorului public;
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, protecţia mediului, turism, conservarea
monumentelor istorice şi arhitectură;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii,
comerţ şi agricultură ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr.60/2018, HCL nr. 61/2018,
HCL nr. art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare şi ale art. 96, art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a și d și alin. 7 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă proiectul: „Complex Multifuncțional Măgura”, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv
specific 13.1, Apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Complex Multifuncțional Măgura” în
cuantum de 24.105.269,12 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Șimleu Silvaniei, în cuantum de
1.286.783,39 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (821.100,00
lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.683,39 lei,
reprezentând cofinanțarea proiectului: „Complex Multifuncțional Măgura”.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „Complex Multifuncțional Măgura ”, pentru implementarea proiectului în condiții
optime, se vor asigura din bugetul local al orașului Șimleu Silvaniei pe anii 2020 – 2022.
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU CĂTĂLIN
ȚURCAȘ, ca reprezentant legal al Orașului Șimleu Silvaniei, să semneze toate actele necesare
şi contractul de finanţare în numele Orașului Șimleu Silvaniei.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al orașului Șimleu
Silvaniei în vederea ducerii sale la îndeplinire:
- Primarului Orașului Șimleu Silvaniei
- Prefectului Județului Sălaj
- Serviciului Urbanism
- Direcției Economice
- dosar hotărâri.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului
Local al orașului Șimleu Silvaniei și prin publicare pe site-ul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.
3, lit. „a” şi ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 voturi abţineri, din totalul de 16 consilieri prezenţi.
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