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HOTĂRÂREA NR.422/2021
privind modificarea articolului 1 litera a) și litera c) din Hotararea Consiliului Local nr.
59/11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de
investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare
– Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine nr.2”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
MARȚI 28 DECEMBRIE 2021
Examinând:
 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
530/2021;
 Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.530/2021;
 Raportul de specialitate nr. 10259/03.12.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor din
cadrul Direcției Proiecte.
Având în vedere :
 H.C.L. 270 /2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru
obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în
Municipiul Baia Mare– Şcoala Gimnazială Simion Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine
nr.2;
 Contractul de finanţare nr. 2934/31.08.2018;
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B Clădiri publice, cod SMIS 110442;
 HCL nr. 356/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru Obiectivul de
investitii „Creșterea performanței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare Școala Gimnazială Simion Barnuțiu Baia Mare”;
 HCL nr. 220/2019 privind modificarea H.C.L. 270 /2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creş terea performanţei
energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Simion
Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine nr.2;
 HCL nr. 249/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului și a cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităţilor de învăţământ in
Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Simion Barnutiu Baia Mare”;
 HCL nr. 59/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T., pentru
obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în
Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Simion Barnutiu Baia Mare”- Corp şcoală str. Rovine
nr.2;
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HCL nr. 60/2021 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului și a cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităţilor de învăţământ în
Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Simion Barnutiu Baia Mare”, SMIS110442;
Contractul nr. 24338/2020 având ca obiect servicii de proiectare - elaborare PT, servicii de
asistentă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări;
Actul aditional nr.1/16990/12.04.2021 la Contractul de lucr ări nr. 24338/2020;
Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte
cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
Devizul general actualizat din decembrie 2021, urmare a lucrărilor suplimentare transpuse prin
intermediul dispozițiilor de șantier, întocmit de către S.C.Aedilis Proiect SRL.;
Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile H.G. 907/2016 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;
Art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.4, lit. d) alin. (14) din Ordonanța de Urgență 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
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. 1 , 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 articolului 1 literele a) și c) din Hotărârea Consiliului Local nr.
59/11.03.2021 care va avea urmatorul conținut:
„a)Valoarea totală a investiţiei: 3.150.054,74 lei (inclusiv TVA), din care
C+M: 2.635.095,24 lei (inclusiv TVA).
c) Durata de execuție a lucrărilor: 16 luni.”
Art.II Restul prevederilor din HCL nr. 59/11.03.2021 rămân neschimbate.
Art. III Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează:
 Direcţia Proiecte;
 Direcţia Economică;
 Directia Investiții;
Art. IV







Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Primarul Municipiului Baia Mare;
Direcţia Proiecte;
Direcţia Economică;
Direcția Investiții;
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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

23
22
22
-
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