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ROMȂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OGRA 
    Ogra,str.Principalǎ,nr.103/A, cod 4323489,jud. Mureș, Tel/fax  0265458112,  e-mail:ogra@cjmures.ro 

 

                                                                                                                               

HOTĂRÂREA Nr.22 

Din 27 aprilie 2018 
 

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.14/28.03.2018, privind aprobarea Proiectului 

„CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA 

OGRA”,judetul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa Prioritara 10, 

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 

finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr 

POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni 

 

 

Consiliul Local al comunei  OGRA, judeţul Mureş ȋntrunit ȋn ședința ordinarǎ din data de 27 

aprilie 2018, 

Luȃnd in dezbatere: 

          -Proiectul de hotǎrȃre pentru modificarea Hotărârii consiliului local nr.14/28.03.2018 privind 

aprobarea Proiectului ” CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL” DIN 

LOCALITATEA OGRA,comuna OGRA ,județul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020,Axa prioritarǎ 10,Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului,finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru,Apel de proiecte 

nr.POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni, 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr._________/___________.2018 al Biroului Financiar Contabil-

Resurse Umane din cadrul Primǎriei comunei OGRA, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

-Ghidului solicitantului-condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritarǎ 10,Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului,finantat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ 

Centru,Apel de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni, 

-art.47 alin.(4) și art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, repubilcată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Potrivit prevederilor art.44 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările 

și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” si alin (6)  lit ”a” pct.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile 

ulterioare. 

            În temeiul art.45 alin. (2) lit. ”a” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare;  

 

HOTĂRAŞTE: 
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   Art.I.Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.14/28.03.2018, privind  aprobarea 

proiectul „CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN 

LOCALITATEA OGRA,județul MUREŞ, ȋn cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020,Axa Prioritara 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionalǎ Centru,Apel de proiecte nr 

POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni, se modifică după cum urmează: 

1.Art.2 se modifică și va avea următorul conținut: ” Se aprobǎ valoarea totalǎ a  proiectului 

„CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA 

OGRA județul Mureș,in cuantum de   2.294.117,60 lei (inclusiv TVA).” 

2.Art.3 se modifică și va avea următorul conținut: ” Se aprobǎ contribuția proprie ȋn proiect a 

Unitǎții Administrativ Teritoriale -Comuna OGRA ,reprezentȃnd achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului,cȃt și contribuția de 2,25% din valoarea eligibilǎ a proiectului ȋn cuantum de 

51.632,18 lei, reprezentȃnd cofinanțarea proiectului „CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL” DIN LOCALITATEA OGRA.județul Mureș.” 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local Ogra nr.14/28.03.2018  privind 

aprobarea proiectului  ” CONSTRUIRE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL” DIN 

LOCALITATEA OGRA,comuna OGRA ,județul Mureș,ȋn cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020,Axa prioritarǎ 10,Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului,finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru,Apel de proiecte 

nr.POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni, rămân neschimbate. 

Art.III Prezenta hotǎrȃre se va comunica, prin grija secretarului comunei: Instituției 

Prefectului Județului Mureș,  Primarului comunei Ogra, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane si 

spre afișare la sediul Primǎriei comunei Ogra și pe pagina de internet www.primariaogra.ro. 

 

 

  

                                                                                               Contrasemnează 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR, 

              Popa Gheorghe                                             Crefelean Anicuța-Ramona 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu____ voturi ”pentru”, _____voturi ”împotriva” și ____”abțineri” 

Consilieri locali: în funcție _____, prezenți ______ 
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