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HOTĂRÂREA NR. 374/2021
privind modificarea HCL nr.298/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi
angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educaţie
timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,
MIERCURI 17 NOIEMBRIE 2021

Examinând
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 424
/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 424/2021;

• Raportul de specialitate nr. 10028/20.10.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor din
cadrul Direcţiei Proiecte privind fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune
modificarea HCL nr.298/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educatie
timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”
• Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene;
• Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/
sectorială;
• Contractul de finanţare nr. 4015/19.03.2019 semnat în cadrul proiectului “Dezvoltarea
infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Grădiniţei în cartierul Vasile Alecsandri din
Municipiul Baia Mare”, cod SMIS 121219.
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
• Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social
european şi fondul de coeziune 2014-2020;
• Aplicarea prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene;
• Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4,
Obiectiv specific 4.4, numărul apelului de proiecte POR/4/2017 /4.4/4.4/1;
• Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 -2020 (cu
modificările şi completările ulterioare);
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• Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/4/2017/4.4/4.4/1-AXA Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectivul
specific 4.4;
• Faptul că s-au modificat indicatorii tehnico-economici ca urmare a necesității execuției de
lucrări neprevăzute în proiectul tehnic , de asemenea s -a renunțat la lucrări care nu mai sunt
necesare, fiind modificată astfel valoarea contractului de lucrări. De asemenea, s -a majorat
valoarea aferentă taxelor ISC, proporțional cu valoarea lucrărilor suplimentare.
• HCL nr. 445/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după încheierea
contractelor de achiziţii pentru obiectivul de investiţii: “Grădiniţă în cartierul Vasile Alecsandri”
Baia Mare str. Grănicerilor, nr. 90
• HCL nr. 158/2019 privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr. 445 /2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: “Grădiniţă în cartierul
Vasile Alecsandri” Baia Mare str. Grănicerilor, nr. 90;
• HCL nr. 277/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 158/16.05.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: " Grădiniță în
Cartierul Vasile Alecsandri” Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90.
• HCL nr. 502/2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare şi angajării cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea
Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare ”;
• HCL nr. 298/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie pr in
realizarea Grădiniței în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”.
• HCL nr. 279/2021 privind modificarea art. 1 lit. a și b. al HCL nr. 445/26.07.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați după încheierea contractelor de achiziții
pentru obiectivul de investiții “Grădiniţă în cartierul Vasile Alecsandri” Baia Mare str.
Grănicerilor, nr. 90.
• Art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 14, din Ordonanţa de Urgenţă 57 /2019 privind Codul
Administrativ, cu modificări și completări;
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate I, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂŞTE:
Art. I Se aprobă modificarea art.2 din HCL 298/2019, care va avea următorul conținut :
„Art. 2 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educatie
timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare , în
cuantum de 9.773.663,83 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă este în cuantum de
6.436.825,14 lei, inclusiv TVA.”
Art. II Se aprobă modificarea art.3 din HCL 298/2019, care va avea următorul conținut :
„Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă totala de 3.465.572,81 lei inclusiv TVA,
pentru achitarea:
- Cheltuielile totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.336.836,30 lei inclusiv TVA;
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- Contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 128.736,51 lei inclusiv
TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin
realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare ,,.”
Art. III Restul prevederilor HCL 298/2019 rămân neschimbate.
Art. IV Cu ducere la îndeplinire se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, Direcția Investiții,
Direcția Proiecte, Direcția Economică.
Art. V Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Proiecte;
• Direcţia Economică;
• Direcția Investiții;
• Serviciul Administrație Publică Locală.

Crișan Romeo
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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