
ROMANIA
JUDEŢUL MEHEDINŢI
ORAŞUL BAIA DE ARAMA NR. 11/31.07.2016
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 53692 „ 

Reabilitare campus şcolar Şcoala de Arte si Meserii -  Grup Şcolar Industrial 
Constantin Brancoveanu Baia de Arama, judeţul Mehedinţi” si aprobarea cheltuielilor

necesare finalizării acestuia.

Consiliul Local al oraşului Baia de Arama,judeţul Mehedinţi,
Având in vedere:

- prevederile contractului de finanţare nr. 4674/25.09.2014 privind proiectul „Reabilitare 
campus şcolar Şcoala de Arte si Meserii -  Grup Şcolar Industrial Constantin Brancoveanu 
Baia de Arama, judeţul Mehedinţi”;
- instrucţiunea nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei 
contractelor de finanţare care nu se fianalizeaza in perioada acordata urmare a aplicării 
Instrucţiuni AMPOR 144/2015, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor 
proiectelor si in vederea asigurării funcţionalităţii acestora;
- prevedrile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare, care precizează „ Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc 
anual programul de investiţii publice pe clasificatia de funcţionare. Pentru fiecare obiectiv 
inclus in programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare si nefinanciare. Totodată 
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor alocate 
investiţiilor, precum si de realizarea obiectivelor de investiţii incluse in programele de 
investiţii”;
- memoriul justificativ privind prelungirea contractului de finanţare nr. 4674/25.09.2014;
-actul adiţional nr. 4/30.06.2016 la contractul de finanţare nr. 4674/25.09.2014 pentru 
proiectul „Reabilitare Campus Şcolar Şcoala de Arte si meserii -  Grup Şcolar Industrial 
Constantin Brancoveanu Baia de Arama, judeţul Mehedinţi”;
- expunerea de motive a primarului oraşului Baia de Arama cu nr. 10193/29.07.2016;
-raportul comun de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate si a compartimentului 
achiziţii publice cu nr. 10194/29.07.2016,

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aproba data de 01.11.2016, ca data limita de finalizare a proiectului 
„Reabilitare campus şcolar Şcoala de Arte si Meserii -  Grup Şcolar Industrial Constantin 
Brancoveanu Baia de Arama, judeţul Mehedinţi”, cod SMIS 53692, axa prioritara 3, domeniul 
major de interventie3.4 „apel de proiecte pentru fonduri realocate POR conform Deciziei C 
(2013)/9772 finale din anul 2013, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumaţi.



ART. 2 Se aproba valoarea estimata a sumelor necesare finalizării proiectului in 
termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile in cadrul proiectului, care vor fi acoperite din 
surse proprii). Aceasta valoare estimata este de 1.200.000 lei -  TVA inclus.

ART. 3 Se imputerniceste Primarul oraşului Baia de Arama, sa semneze toate actele 
necesare din contractul de finanţare in numele oraşului Baia de Arama.

ART. 4 Primarul oraşului Baia de Arama si compartimentele de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Prezenta hotarare a fost adoptata in şedinţa ordinara a Consiliului Local al oraşului 
Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, din data de 31 iulie 2016, cu votul a 13 consilieri,,pentru”) 
din totalul de 15 consilieri in funcţie (absenţi: Mar ia Iulian, Paulescu Victor).

Presedinţejle şedinţa, Contrasemnează,
Secretar,

Curelea Victor Sabin
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