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HCL nr. 183/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R Â R E A nr. 183

din 24.04.2019

pentru modificarea HCL nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizării proiectului

„Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul

Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a

cheltuielilor legate de proiect

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 209/15.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de

24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24698/16.04.2019, a iniţiatorului-

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24700/16.04.2019, al

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar

Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;

Având în vedere dispozițiile Ordinului MDRAPFE nr. 3801/27.07.2017 pentru

aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul

apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI,

POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1 Axa prioritară 3 – Sprijinirea
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tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 –

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și

în sectorul locuințelor, Operațiuunea A – Clădiri rezidențiale.

Având în vedere Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a AM POR cu privire la

aplicarea prevederilor art.71 din OUG 114/2018, publicată în M.O. nr.116/29.12.2018,

privind instituirea unor măsuri în domeniul contrucțiilor publice și a unor măsuri

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor

termene, a fost necesară actualizarea bugetului proiectului ;

Având în vedere dispoițiile art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HO T Ă R Ă Ş T E:

Art. I - Art. 2 din HCL nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizării

proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul

Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate

de proiect se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea performanței

energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro

21 din municipiul Galați”, în cuantum de 2.019.550,46 lei, inclusiv TVA, din care

valoarea totală eligibilă de 1.872.368,22 lei, inclusiv TVA, și valoare totală neeligibilă

de 147.182,24 lei, inclusiv TVA.”

Art. II - Art. 3 din HCL nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizării

proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul

Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate

de proiect se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați,

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția

de minimum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 896.129,53 lei,

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea performanței energetice

a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din

municipiul Galați”.”

Art. III - Art. 4 din HCL nr. 499/18.09.2018 privind aprobarea realizării

proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul

Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate

de proiect se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4 - (1) Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile

eligibile, în cuantum de 443.956 lei, inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea

cheltuielilor eligibile aferente C+M+E – cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele

1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu

destinaţie locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(2) Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile, în

cuantum de 111.806,48 lei, incusiv TVA, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor

aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale

sau spații cu altă destinație decât cea de locuințe, aflate în proprietatea persoanelor

fizice, a persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

precum și 25% din cheltuielile conexe care depășesc 15% din lucrările de bază.”

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galaţi,


