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HOTĂRÂRE NR.  93 / 23.09.2020
cu privire la aprobarea proiectului “Amenajare centru cultural și zona pietonală centrală

în orașul Sovata” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.15.223/14.09.2020, în 
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Strategii, Programe de Finanțare și 
Turism nr.15.226/14.09.2020 prin care propune aprobarea proiectului “Amenajare centru cultural și
zona pietonală centrală în orașul Sovata” și a cheltuielilor legate de proiect;
            În urma finalizării procesului de evaluare, proiectul a fost selectat pentru finanțare, Oraș
Sovata  fiind  informat  cu  privire  la  demararea  etapei  precontractuale  prin  adresa  ADR  Centru
nr.31814/10.09.2020;  
             Având în vedere GHIDUL SPECIFIC AXA 13 P.I. 13.1;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Ținând cont  de prevederile  H.G nr.907/2016,  privind  etapele  de elaborare  și  conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice; 

În baza Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, alin.4 lit.„d”, art.139 alin.1, respectiv art.196
alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. –  Se aprobă proiectul „Amenajare centru cultural și zona pietonală centrală în
orașul Sovata”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020,  Axa  prioritară  13,  Obiectiv  specific  13.1,  apelul  de  proiecte  nr.POR/2018/13/13.1/1/7
REGIUNI.
            Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Amenajare centru cultural și zona
pietonală centrală în orașul Sovata”, în cuantum de 14.047.808,80 lei (inclusiv TVA).
           Art.3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a 8.010,00 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 280.795,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Amenajare centru cultural și
zona pietonală centrală în orașul Sovata”.
          Art.4. – Sumele reprezentând cheltuieli  conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului  „Amenajare  centru  cultural  și  zona  pietonală  centrală  în  orașul  Sovata”,  pentru
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
         Art.5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării  proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
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          Art.6. – Se împuternicește domnul Fülöp László Zsolt, Primarul Orașului Sovata să semeneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraș Sovata.
          Art.7. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.
          Art.8. – Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija Secretarului General către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Compartimentul Strategii, Programe de Finanțare și Turism 
-   Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

                                                                    

                                                                   Preşedinte de şedinţă,

                                                                     Arros Dénes            

                                   

  Contrasemnează Secretar General,

                     Bartha Eva      

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 23 septembrie
2020, cu 16 voturi “pentru”.                                                                       
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