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HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare  și 

modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind modificarea HCL nr. 

211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor 

legate de acest proiect, cod SMIS 12771, 

analizând raportul de specialitate al Direcției Economice și al Direcției de Dezvoltare Locală privind 

proiectul “Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron”, precum şi  raportul de avizare al comisiei de 

specialitate a Consiliului Local, 

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POR/2017/4/4.4 - Programul Operațional Regional 

POR 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 

”Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 

4.4 ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea 

participării părinților pe piața forței de muncă”, 

            în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Articol unic: Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 

211/29.07.2019 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron” cod 

SMIS 127791 în cuantum de 5.878.359,27,  inclusiv TVA, din care : 

- Val. eligibilă :                                4.193.220,93 lei TVA inclus;  

- Cofinantare 2% :                                   83.864,42  lei TVA inclus; 

- Rezerva de implementare/ajustare :    461.203,75  lei TVA inclus; 

-  Val neeligibilă :                              1.685.138,34  lei TVA inclus. 
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