ROMANIA
JUDETUL MURES COpllUNA SAULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREAnr.33
din 23.11。 2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico… econolnicila faza SF in vederea realizar五
obiectivului de investitiè'Gradinita cu 4 grupe din localitatea Saulia,comuna Saulia,
judetul Ⅳ
Iures''

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
extraordinara de lucru in data de 23 noiembrie 2018 ;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei
nr.2442/19.11.2018 prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici-faza SF- pentru
obiectivul de investitie o' Gradinitacu4 grupe din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul
Mures " si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Saulia, prevederile HGR
nr.2812008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectiv de investitii si lucrari de interventii, prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.27312006
privind finantele publice locale si prevederile art,7 alin.13 din Legea nr.5212003 privind
transparenta decizionala in administratia publica locala ;
Avand in vedere oportunitatea accesarii de fonduri europene prin
Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.'ob" si "d", alin.6 lit."a" pct.1,
art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit."b" din Legeanr.215l2001 privind administratiapublica locala,
republicata :

hotaraste
Art.1

Se aproba indicatorii tehnico-economici propusi pentru obiectivul de investitie "Gradinita
cu 4 grupe din localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures" si devizul general al obiectivului
de investitie, conform anexelor nr.l si 2laprezenta hotarare,

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii se va realiza prin Programul Operational Regional
2014--2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii
10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare, Apel de proiecte nr. POR/1012017110110.1a17 regiuni, POR/10/2017110110.1allTl si
POR/1 0/20 17 I l0l l0.lalBl.

￢

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea prevederile
Hotararii Consiliului Local Saulia nr.l9 121.06,20 1 8.
Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Saulia prin
aparatul de specialitate.

Art.4

comunicate Primarului comunei, Institutiei Prefectului
al Primariei Saulia si aduse la cunostinta
contabilitate
Judetului Mures, compartimentului
locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de
internet www.saulia. ro.

Art.5 Prevederile prezentei hotarari vor fi

Contrasem neAZa secretarul com u nei.
MilascHnl Valer-Ioan

Presedinte de sedinta,
Socaciu Dumitru

鳳

ilrl

ヒ、ヘ

Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi pentru-
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