
  R  O  M  Â  N  I  A
 J U D E Ţ U L  S Ă L A J

 ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
    CONSILIUL LOCAL 

        
                                                                                        HOTĂRÂREA NR. 95

  din 18.12.2020  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019

              Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în  data de  18 decembrie 2020 în
ședință prin mijloace electronice;
           Având în vedere:

-  prevederile  Programului  Operațional  Regional  2014-2020  -  Ghidul  solicitantului  -  Condiții
specifice de accesare a fondurilor  în cadrul  apelurilor  de proiecte nr.  POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni,
POR/10/2017/10/10.1a/ITI  şi  POR/10/2017/10/10.1a/BI  -  Axa  prioritară  10 Îmbunătățirea  infrastructurii
educaționale,  Prioritate  de  investiții  10.1  Investițiile  în  educație,  și   formare,  inclusiv  în  formare
profesională,  pentru  dobândirea  de  competențe  și  învățare  pe  tot  parcursul  vieții  prin  dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului;

-  Strategia Locală de Devoltare Durabilă a  orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020
Direcția strategică 2 „Dezvoltarea infrastructurii locale”, Obiectiv operațional 2.1 – Asigurarea accesului la
infrastructură și  servicii  de  educație de  calitate  pentru  toți locuitorii,  Subobiectivul  2.1.1
Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale și creșterea actului Educațional,
Proiecte  “Reabilitarea/modernizarea/extinderea  unităților de   învățământ”,  aprobată prin  Hotărarea
Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 60/28.08.2014, actualizată  prin HCL nr. 55/2018;

 Referatul de aprobare nr. 17612/2020 al Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei;

 Raportul de specialitate nr. 17613/2020 al  responsabilului tehnic al proiectului;

 Avizul Comisiei  pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii,
comerţ şi agricultură;

 Avizul Comisiei  pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi
privat  al  oraşului,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului,  turism,   conservarea
monumentelor istorice şi arhitectură;

 Avizul  Comisiei  pentru  activităţi  social-culturale,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport;

 Avizul Comisiei  juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor;

        În baza prevederilor  Hotărârii 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,  art.  44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 71/2019, HCL nr. 91/2019, HCL
nr. 61/2020 şi ale art. 96, art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a și d,  alin. 7 lit. a   și i  din  OUG nr. 57/2019



privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și e și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind   Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

        HOTĂRĂŞTE:

Art.  I.  Articolul  2  din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  71/11.06.2019  privind  aprobarea
proiectului „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-Grădinița de
copii cu program prelungit nr.2, Șimleu Silvaniei”, inclusiv a cererii de finanţare și a cheltuielilor
aferente, în vederea finanțării acesteia în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2.  Se  aprobă  valoarea  totală  a  cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  ”Reabilitarea,
extinderea,  modernizarea,  echipare  structură  educațională  -  Grădinița  de  copii  cu  program
prelungit nr. 2, Șimleu Silvaniei”, în cuantum de 5.464.653,12 lei (inclusiv TVA), din care: valoare
totală eligibilă: 5.398.117,70 lei  şi valoare totală neeligibilă: 66.535,42 lei.”

Art.  II.  Articolul  3  din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  71/11.06.2019  privind  aprobarea
proiectului „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-Grădinița de
copii cu program prelungit nr.2, Șimleu Silvaniei”, inclusiv a cererii de finanţare și a cheltuielilor
aferente, în vederea finanțării acesteia în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Șimleu Silvaniei reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174.497,79
lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului  (66.535,42 lei) cât și contribuția
de  2% din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în  cuantum  de  107.962,37  lei reprezentând  cofinanțarea
proiectului ”Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională - Grădinița de copii cu
program prelungit nr.2, Șimleu Silvaniei”.

Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al orașului Șimleu Silvaniei
în vederea ducerii sale la îndeplinire:

            - Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei cu atribuții de primar
                        - Prefectului Județului Sălaj
                        - Serviciului Urbanism
                        - Direcției Economice
                        - dosar hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei orașului
Șimleu Silvaniei și prin publicare pe site-ul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei.
        

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.12.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3
lit. „a” şi ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu
un număr de  13 voturi pentru, 4  voturi împotrivă,  0 voturi abţineri,  din totalul de  17 consilieri prezenţi.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                  IOAN-RADU LAZAR                                       SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
                                                                                                      LUMINIȚA-NICOLETA GAL  
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