ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.28
Din 23 mai 2014
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„ Construcţie 2 săli de gradiniţă şi extindere şcoală generală cu 4 săli de clasă”
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
Consiliul Local al comunei OGRA întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.05.2014,
Având în vedere Raportul de specilalitate nr.2234/21.05.2014 al Biroului Financiar contabilResurse umane, avizul comisiei de specilaitate nr.1 al Consiliului local,
Ţinând cont de prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin 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 reprezintă o oportunitate în vederea accesării
unor fonduri europene care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale prin finanţarea unor obiective de investiţii la unităţile de învăţământ din comuna
Pogăceaua.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanatele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2),lit.b), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
Completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART 1. Se aprobă depunerea proiectul „ Construcţie 2 săli de gradiniţă şi extindere
şcoală generală cu 4 săli de clasă”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, 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.
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construcţie 2 săli de gradiniţă şi
extindere şcoală generală cu 4 săli de clasă”, în cuantum de 1.537.605,84 lei (inclusiv TVA).
ART 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT –COMUNA OGRA, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum total de 670.946,72 lei.
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „Construcţie 2 săli de gradiniţă şi extindere şcoală generală cu 4 săli de clasă”,
pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UATComuna Ogra.
ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART.6 Se aproba utilizarea salilor având destinaţia de gradiniţa, pentru învăţământul
primar-clasa pregătitoare.
ART 7. Se împuterniceşte Primarul comunei Ogra, dl. PALAGHIE MARIAN să semneze toate
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Judeţ MUREŞ, Comuna Ogra .
ART 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Ogra în vederea
ducerii sale la îndeplinire:
- Institutiei Prefectului – Judetul Mures

Primarului comunei Ogra
Biroului Financiar contabil-Resurse umane
Afisare pe site-ul propriu;
ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul
www.primariaogra.ro.
-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oltean Ioan

Contrasemnează,
SECRETAR
Crefelean Anicuţa-Ramona

