
ROMANIA  
JUDETUL CARAS SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES 
    CONSILIUL LOCAL                   

HOTĂRÂRE
privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 53930 ”REALIZARE

(CONSTRUIRE) CAMPUS ŞCOLAR LA LICEUL PEDAGOGIC C.D. LOGA DIN
CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării

acestuia

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 21.06.2016,
           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru 
administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si a libertatii cetatenilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş 

Vazand  raportul  nr.16.800/21.06.2016  al  Serviciului  Investitii,  Achizitii,  Administrativ,
Monitorizare din cadrul Primariei municipiului Caransebes si HCL nr.221 din 02.07.2014 privind
implementarea şi finanţarea proiectului "REALIZARE (CONSTRUIRE) CAMPUS ŞCOLAR LA
LICEUL PEDAGOGIC C.D.  LOGA DIN  CARANSEBEŞ,  JUD.  CARAŞ-SEVERIN"  În  cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

Vazand  prevederile  contractului  de  finanțare nr.  5057/20.03.2015  privind  proiectul
“REALIZARE (CONSTRUIRE) CAMPUS ŞCOLAR LA LICEUL PEDAGOGIC C.D. LOGA DIN
CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN”, cod SMIS 53930 și prevederile art.41 alin (1) și (2) din
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care
precizează  că:“(1)  Ordonatorii  principali  de  credite  ai  bugetelor  locale  întocmesc  anual
programul de investiții publice pe clasificația funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în
programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. 

Totodată  potrivit  prevederilor  alin.(2)  al  art.49  din  legea  mai  sus  amintită.”(2)
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili  de utilizarea eficientă a fondurilor alocate
investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”

În temeiul art.36,  alin.(1) alin.2, lit.b,  alin.4, lit.a,  art.115 alin.(1) lit.b si art.45  din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile şi completatările
ulterioare,

HOT  ĂRĂȘTE:

Art.1. Se  aprobă  data  de  01.11.2016,  ca  dată  limită  de  finalizare  a  proiectului
“REALIZARE (CONSTRUIRE) CAMPUS ŞCOLAR LA LICEUL PEDAGOGIC C.D. LOGA DIN
CARANSEBEŞ,  JUD.  CARAŞ-SEVERIN” cod SMIS 53930,  Axa prioritară  3 –  Îmbunătăţirea
infrastructurii  sociale,  Domeniul  major  de  intervenţie  3.4  –Reabilitarea,  modernizarea,
dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale  preuniversitare,  universitare  şi  a
infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă  cu  atingerea  obiectivelor  și  realizarea
indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul
menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii).



Această valoare estimată este de 5.518.727,19 cu TVA inclus și va fi plătită din creditul contractat
de la Trezoreria Statului și bugetul local.

Art.  3  . Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza  Primarul  municipiului
Caransebes  prin  Serviciul  Investitii,  Achizitii,  Administrativ  si  Serviciul  Juridic  si  Relatii  cu
Publicul.
       Art.  4  . Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.
48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Viceprimarul municipiului Caransebes;
• Serviciul Investitii, Achizitii;
• Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
• Directia Economica; 
• Biroul Audit Intern;  
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-

media locală.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       L.S. Consilier Ponetchi Maria

 CARANSEBEŞ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
Data 21.06.2016                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI
Nr. ...................                                                                  CARANSEBEŞ
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           Exp.9.            

 


