ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și
dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri
locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor
legate de proiect

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orașului Pogoanele, județul Buzău, înregistrat sub nr. 9826/23.09.2019;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, județul Buzău, înregistrat la
nr.9827/23.09.2019;
- Indicatorii tehnico – economici prevăzuți în anexă;
- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
actualizat;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Pogoanele nr. 39 din 17.07.2019 privind
aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru
Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș
Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Ghidului 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, prioritate de
investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și
mijlocii din România – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul nr.
3376/28.03.2018;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- In temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aproba implementarea proiectului: “Proiect integrat privind construire și

dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în
localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect 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 regiuni.
Art. 2. Valoarea totală a proiectului este de 7.330.920,11 lei, inclusiv TVA din care
valoare totală eligibilă în sumă de 7.305.720,11 și valoare construcții/montaj în sumă de
6.110.195,42 lei, conform Devizului General Actualizat, parte integrantă din prezenta
hotărâre – anexa nr. 1.
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Pogoanele, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 25.200,00 lei, inclusiv TVA,
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 146.114,41 lei, inclusiv
TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului, pentru implementarea 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. Se aprobă noi indicatorii tehnico – economici, conform anexelor 2 – 4, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se împuternicește d.l Dumitrașcu Florin, Primarul orașului Pogoanele să
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru orașul
Pogoanele.
Art. 8. La data emiterii prezentei se revocă toate hotărârile anterioare ce au ca obiect
aceste investiții.
Art. 8. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesate.

Președinte de ședință,
Consilier, Grădină Maria

Avizat Secretar general
al orașului Pogoanele,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 53 / 27.09.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
27 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

