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HOTĂRÂREA NR.375/2021
privind aprobarea modificării HCL nr. 309/2020 privind aprobarea proiectului şi angajării
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36
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.
418/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.418/2021;
• Raportul de specialitate nr. 10026/2021, al Direcţiei Proiecte;
• Devizul general aferent Studiului de fezabilitate actualizat - Scenariul 3;
• Contractul de finanțare pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36 ;
• H.C.L. nr. 469/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F. și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: VIITOR SIGUR MONITORIZARE VIDEO ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE;
• H.C.L. nr. 276/2021 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 469/2019 privind aproba rea
documentației tehnico - economice - faza S.F. și a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiție: VIITOR SIGUR - MONITORIZARE VIDEO ÎN MUNICIPIUL BAIA
MARE.
Având în vedere :
• 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;
• H.C.L. nr. 309/2020 privind aprobarea proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local
pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36;
• H.C.L. nr. 361/2020 privind aprobarea modificării HCL nr. 309/2020 privind aprobarea
proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod
1Hard/4.3/36;
• 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;
• Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (ENI CBC RO-UA 2014-2020),
Obiectiv tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranței și securității, Prioritatea 4.3.
Prevenirea și combaterea criminalității organizate în cooperare cu instituțiile poliției;
• Art.129, alin. 1, alin. 2 lit. b și d, alin.7 lit. g, din Ordonanța de Urgență 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;
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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. 4 din HCL nr. 309/2020, modificată cu H.C.L. nr. 361/2020, care va
avea următorul conţinut:
"Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a municipiului Baia Mare în valoare de 1.473.638,91 lei,
TVA inclus, compusă din:
- 440.241,23 lei, respectiv 90.322,76 Euro, reprezentând un procent de 6,18% din valoarea totală
eligibilă a proiectului;
- 1.033.397,68 lei, TVA inclus, reprezentând costuri neeligibile apărute ca urmare a actualizării
Studiului de fezabilitate respectiv a performanțelor sistemului de monitorizare v ideo la nivelul
anului 2021."
Art.II Restul prevederilor din HCL nr. 309/2020, modificată cu H.C.L. nr. 361/2020, rămân neschimbate.
Art. III Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcția Poliția Locală
• Direcţia Proiecte;
• Direcţia Economică;
• Direcția Investiții;
• Serviciul Administrație Publică Locală.
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