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HOTARAREA NR.II5
Din data de 17.07.2022

PRIVIND APROBARf,A MODIFICARII

SI

COMPLETARII HCL BLAJ

NR.46/24.03.2022 DE MODIFICARE A HCL BLAJ NR. 34 121.02.2022 PRIN CARE
S-AU APROBAT PRINCIPALTI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI

DEVTZUL CENERAL PENTRU OBIECTTVUL DE INVESTITII *EXTINDERE'
REABILITARE SI DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ "

Consiliut local al municipiului Blaj. intrunit in gedinla extraordinartr convocattr de
indatd prin procedura LA DISTANTA in data de 17.07.2022:
Luind in dezbatere Proiectul de hotirAre. prin care se propune modificarea si
completarea HCL Blaj nr. 46/24.03.2022 prin care s-a modilicat
HCL Blaj nr. 34121.02.2022 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico-economici
9i devizul general pentru obiectivul de investilii: "EXTINDERE. REABILITARE SI
DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ":
AvAnd in vedere Raportul de specialitate 34.733114.07.2022 prin care se propune
modificarea si completarea HCL Blaj nr. 461?4.03.2022 prin care s-a modificat
HCL Blaj nr. 34121.02.2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
qi a devizului general pentru obiectivul de investilii: "EXTINDERE' REABILITARE Sl
DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ - 9i expunerea de molive nr.
34.7 50114.07.2022 ale biroului investilii. achizilii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Blaj:
Avind in vedere prevederile contractului de lucrdri w. 27 .292/06.05 '2021 .
prevederile Programului Operalional Regional 2014-2020. Axa prioritard l0 imbunitalirea
infrastructurii educalionale. Prioritate de investilii 10. I Investillile in educalie gi formare.
inclusiv in formare profesionald. pentru dobindirea de competenle $i invdlare pe tot
parcursul vielii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie Ei formare. Obiectiv Specific
10. I creqterea gradului de participare la nivelul educaliei timpurii $i invalamantului
obligatoriu. in special pentru copii cu risc crescut de pirdsire timpurie a sistemului. Apel
dedicat invdlimentulul antepre$colar 9i preqcolar:
Ludnd in considerare prevederile Ordinului Ministrului Dezvolttrrii Regionale.
Administratiei Publice qi Fondurilor Europene nr. 7002 din data de 04.12.2017 pentru
aprobarea Ghidului Solicitantului-Condilii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul

aferent POR, Axa prioritard l0 imbundtdlirea lnfrastructurii educalionale. Prioritate de
investilii l0.l Investiliile in educalie, qi formare. inclusiv in formare profesionald. pentru
dobAndirea de competenle 5i invdlare pe tot parcursul vielii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educalie qi tbrmare. Obiectiv Specific l0.l Cregterea gradului de
participare la nivelut educaliei timpurii gi invi[amintului obligatoriu. in special pentru
copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a sistemului. Apel dedicat invtr{imdntului
antepreEcolar gi pregcolar. cu modific[rile gi completdrile ulterioare, respectiv cele
prevfuute de Ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 40/201 5 privind gestionarea financiard
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. cu modificdrile qi
complettrrile ulterioarel
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare nr.22-s 15 122.03.2022
aprobat de Primarul municipiului Blaj in calitate de iniliator al proiectului de hotdrdre:
Luind act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
|indnd cont de prevederile HotlrArii Guvemului nr.90712016 privind aprobarea
conlinurului cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice,
precum qi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general. respectiv de cele
prevAzute la art. 44 alin. ( I ) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale. cu
modifi cdrile Ei completlrile ulterioarel
Cunoscind prevederile art. 129. 134 alin (l) lit. a). alin (4). art' 135. art. 136. alin.
(l). art. 137. art. 139 alin. (30) liI. a) si art. 196 din OUC nr. 5712019 privind
Codul Administrativ. cu modifictrrile $i completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 si ale art. 133 - 140 din OUG. nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile Ei completlrile ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI ULUI BLAJ
HoTARA$TE:
modilicarea si complctarea
arr. I din HCL Blaj nr.46124.03.2022 prin care s-a modificat HCL Blaj nr.34121.02.202?.
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici Ei devizul general privind
*EXTINDERE.
cheltuielile de capital necesare realizirii obiectivului de investilii:
*.
REABILITARE Sl DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ dupd cum

Art.l. - Consiliul Local al Municipiului Blaj aprobd

urmeaz6:

d

b)

Valoarea lotald a proiectului (cererii de frnanlare) "Extindere, reabilitare Si
dotare CreSd la nivelul Municipiului Blai" este in cuantum de 1.138. 100,17 lei
(inclusiv TVA de l9%), dincare valoare totald eligibildestede2.707.633,l1lei
(inclusiv TVA de l9%) si valoarea totald neeligibild este de 1.730.167,03 lei
(inclusiv TVA de l9%), conform devizului general, anexa I , parte integrantd din
prezenta hotdrdre.
Valoarea neeligibild suporbfi de la bugetul local este de 250.913'27 lei
(inclusiv TVA de l9%)

c)

Yaloarea neeligibild de 67.615,55 lei (inclusiv TVA de l9%) reprezintd
majorarea conform OUG.nr. I 5/202 I privind reglementarea unor mdsuri Jiscal'
bugetare, din care contrib4ia proprie de 2ok este in valoare de 1.352'91 lei

(inclusiv TVA de l9%1.
d) Valoarea indicatorilor thnico-economici este de 1.138.100'17 lei (inchsiv TVA
de 1994) din care valoarea C+M este de 3.097.815,12 lei (inclusiv TYA de l9%o),
conform devizului general - constituil ca anexa I la prezenta holdrdre.

Art.2- La data aprobarii prezentei Hotarari

se va modifica in mod corespunzator

prevederile art. I din HCL Blaj nr.46124.03.2022.

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se insarcineazl Biroul
investi;ii, achizilii publice qi Direclia buget. finape. contabllitate din cadrul aparatului de

specialitare al Primarului Municipiului Blaj. in condiliile gi termenele prevlzute de lege.
Art.4.- a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de
Prefect. in conditiile OUG.nr.571201 9 privind Codul administrativ.
- b) Prezenta hoterare poate l'i contestati in termenele, condi[iile $i la instanla
ale legii contenciosului
competentS. stabilite in conformitate cu prevederilor legale
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile $i completarile ulterioare .
Art.5.-Prezenta hotdrdre a fost adoptali cu un numar de l8 voturi ( pentru )) valabil
19 consilieri locali. domnul consilier Dorin Voina nu gi-a
exprimate. din totalul

-

de

exprimat optiunea de vot.
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