
       ROMÂNIA
  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
        CONSILIUL LOCAL

                                                                     HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 17.08.2016,
       Având  în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes
si Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale,
buget-finanţe  şi  administrarea domeniului  public  şi  privat  din cadrul  Consiliului
Local al municipiului Caransebeş, 

Vazand  referatul  nr.21050/09.08.2016  al  Serviciului  Integrare  Europeana
Informatizare, Comunicare si Protectia Mediului, din cadrul Primariei municipiului
Caransebes,
           Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al   acesteia, cu modificarile si completraile ulterioare,
    În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c) si art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1.– Se aprobă Studiul de fezabilitate nr.21253/11.08.2016 pentru Proiectul
„REVITALIZARE  ȘI  AMENAJARE  SPAȚII  VERZI  ÎN  MUNICIPIUL
CARANSEBEȘ”.

  Art.2.–Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  pentru  Proiectul
„REVITALIZARE  ȘI  AMENAJARE  SPAȚII  VERZI  ÎN  MUNICIPIUL
CARANSEBEȘ” din municipiul Caransebeş, potrivit celor prevăzute în Studiul de
fezabilitate aprobat prin art.1.
       Art. 3. –Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului sunt:
a)valoarea totală a investiţiei: 16.382,777 mii lei cu TVA, din care C+M: 8.951,903
mii lei, cu TVA;
b)eșalonarea investiției:
    Anul 1: INV: 10.104,849 mii lei cu TVA, din care C+M: 8.927,903 mii lei cu
TVA;
    Anul 2: INV: 6.277,928 mii lei cu TVA, din care C+M: 24,000 mii lei cu TVA;
c)durata de realizare: 24 de luni;
d)capacităţi (în unităţi fizice și valorice):

a)Suprafață spații verzi: 20.596 mp;
b)Alei: 879 ml;



c)Arbori: 258 buc.;
d)Arbuști: 626 buc.;
e)Coș gunoi: 82 buc.;
f)Bănci: 96 buc.;
g)Încărcător solar: 5 buc.;
h)Locuri de joacă pentru copii: 17 buc.;
i)Toalete: 6 buc.;
j)Stâlpi iluminat: 52 buc.;
k)Corpuri iluminat: 72 buc.;
l)Plăcuțe egalitate șanse: 9 buc.;
m)Plăcuțe Braille: 9 buc.

Art.4.– Se aprobă aplicarea de către municipiul Caransebeş a proiectului
„REVITALIZARE  ȘI  AMENAJARE  SPAȚII  VERZI  ÎN  MUNICIPIUL
CARANSEBEȘ”,  în valoare totală de 16.430.776,66 RON, în vederea contractării
unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Art.5. – Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului,
în valoare de minim 328.615,54 lei reprezentând minim 2%.

Art.6. – Se  aprobă  asigurarea  cofinanţării  pentru  toate  cheltuielile
neeligibile  în  valoare  de  0,00  lei  inclusiv  cheltuielile  conexe  şi  a  resurselor
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării-
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. –  Municipiul  Caransebeş  prin  Consiliul  Local  al  municipiului
Caransebeş  se  angajează  să  suporte  cheltuielile  de  întreţinere,  reparaţii  şi
gestionare a investiţiei realizate prin Proiectul „REVITALIZARE ȘI AMENAJARE
SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ”, pe o perioadă de cel puţin 5 ani
de la data la care investiţia se dă în exploatare.

Art.8. – Municipiul  Caransebeş  prin  Consiliul  Local  al  municipiului
Caransebeş se angajează să asigure funcţionarea obiectivului realizat prin Proiectul
„REVITALIZARE ȘI AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ”
conform scopului pentru care se creează.

    Art.9. -  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinţează  Primarul
municipiului  Caransebeş  prin  Serviciului  Integrare  Europeana  Informatizare,
Comunicare si Protectia Mediului, din cadrul Primariei municipiului Caransebes.
           Art.10.- 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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Administratie Locala;
- Serviciului  Integrare  Europeana  Informatizare,  Comunicare  si

Protectia Mediului;
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
- Directia Economica;



- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii  cu publicul pentru afişare şi  mass-media

locală.

                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

        CARANSEBEŞ                   CONTRASEMNEAZĂ
       Data 17.08.2016                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI
        Nr.........                                                                                CARANSEBEŞ

                  
       A.B. /M.B.                                                                                  Ana  Bratu
       Exp.8.


