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HOTĂRÂREA 

                   Nr.30 din 28.02.2019                

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 

PROIECT 

pentru 

„Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș” 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea 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 

Obiectivul 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 

Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni 

 

Consiliul Local al Orașului Tăuţii Măgherăuş, întrunit  în ședință ordinară la data de 

28.02.2019  

  

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al serviciului Implementare proiecte și strategii nr. 2191 din 

data de 26.02.2019 

 Avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș, văzând că au fost îndeplinite 

prevederile Legii nr. 52/2003; 

 Raportul de specialitate nr. 2424/28.02.2019 al Serviciului financiar-contabil. 

 Prevederile Legii nr. 213/1998 a proprietății publice, cu modificările și completările 

ulterioare, a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările ulterioare 

 Scrisoarea de clarificare 3 privind demararea etapei precontractuale pentru proiectul 

„Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș” 

 Ghidul solicitantului specific apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. 

„d”, art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții 

Măgherăuș” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii 

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, Obiectivul 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, Apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni. 



 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construire creșă cu 60 locuri, program 

normal în orașul Tăuții Măgherăuș”, în cuantum de 3.370.745,73 lei (inclusiv T.V.A.), din 

care valoarea totală eligibilă 2.151.520,00 lei și valoarea totală neeligibilă de 1.219.225,73 lei. 

 

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.219.225,73 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.030,41 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

„Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”. 

 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Construire creșă cu 60 locuri, program normal în orașul Tăuții Măgherăuș”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

 

ART 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului, dl. Ardelean 

Anton, prin aparatul de specialitate. 

 

 

ART 7. Prezenta se comunică: 

- Prefectului județului Maramureș; 

- Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș; 

- Serviciului Implementare proiecte și strategii 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Serviciului financiar-contabil; 

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

 

 
                                                             Presedinte de ședință 

                                                               Rațiu Adrian 

                                                                                       

                                 

 

                                                                              Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan     

 

       

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 13 consilieri din 13 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr .30 /28.02.2019        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 


