
ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SASCIORI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR……77……./2020
PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE  ȘI A CHELTUIELILOR

AFERENTE PROIECTULUI
„Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Loman, Comuna

Sasciori, judetul Alba”
Axa prioritară 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obiectiv  Specific 10.1, Apel de

proiecte nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI

                  Consiliul Local al comunei Săsciori, judeţul Alba, intrunit in sedinta – extraordinara cu
convocare de indata   – in data de 31 august 2020, ora19 ;

Luand in dezbatere:

- proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare  și a cheltuielilor aferente
proiectului,"  Modernizare  Scoala  generala  cu  clasele  I  –  VIII.  Localitatea  Loman,
Comuna  Sasciori,  judetul  Alba”,  Axa  prioritară  10,  Prioritatea  de  Investitii  10.1,
Obiectiv  Specific 10.1, Apel de proiecte r.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;

-  referat de aprobare  privind aprobarea cererii de finantare  și a cheltuielilor
aferente  proiectului,"  Modernizare  Scoala  generala  cu  clasele  I  –  VIII.
Localitatea  Loman,  Comuna  Sasciori,  judetul  Alba”,  Axa  prioritară  10,
Prioritatea  de  Investitii  10.1,  Obiectiv   Specific  10.1,  Apel  de  proiecte
r.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;

    -   raportul de specialitate întocmit de dna.ing.Draghici Daniela – din cadrul Primariei  comunei
Sasciori;

         -   raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 buget-finante si urbanism;
         - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 juridica;

- rezultatele evaluarii tehnico-financiare si a scrisorii de demarare a etapei precontractuale
transmisa de ADR CENTRU prin adresa nr.29877/26.08.2020.

Avand in vedere:

- prevederilor H.C.L nr.44/09.04.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
faza D.A.L.I actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare
Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba”.

- prevederile H.C.L. nr.66/09.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor
aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea Loman, Comuna
Sasciori, judetul Alba”

- Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de Investitii 10.1 Investitiile in educatie si
formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe
tot  parcursul  vietii  prin  dezvoltarea  infrastructurilor  in  educatie  si  formare,  apel
POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;

- prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;



- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare;
       În temeiul prevederilor  art.129 alin.2 lit.b), art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a) din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1 – Se aproba proiectul ”Modernizare Scoala generala cu clasele I – VIII. Localitatea
Loman,  Comuna  Sasciori,  judetul  Alba”  ,  in  vederea  finantarii  acestuia  in  cadrul
Programului Operational Regional  2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de Investitii
10.1, Obiectiv  Specific 10.1, Apel de proiecte nr.POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI;
Art.2 – Se aproba valoarea totală a proiectului “ Modernizare Scoala generala cu clasele I
- VIII, Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba”, în cuantum de  3.829.143,43  lei
(inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.730.446,72  lei şi valoare totală neeligibilă
de 98.696,71 lei.
Art.3 – Se aproba contribuția proprie în proiect a U.A.T. Comuna Sasciori,   reprezentând achitarea
tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  și  contribuția  de 2% din valoarea eligibilă  a
proiectului, în cuantum de  74.608,92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului  Modernizare Scoala
generala cu clasele I - VIII, Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul Alba, cu valoarea eligibilă
de 3.829.143,43 lei.
Art.4 – Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
“Modernizare Scoala generala cu clasele I - VIII, Localitatea Loman, Comuna Sasciori, judetul 
Alba”,pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.
Art.5 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implememtarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare acoperirii  cheltuielilor de intretinere,
mentenanta  si  reparatii  ale  obiectivului  rezultat  din  implementarea  proiectului  pe  perioada  de
operare a acestuia.
Art.7 – Se imputerniceste dl.Morar Nicolae Florin, primar al Comunei Sasciori, sa semneze toate
actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Comuna Sasciori;
Art.8 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei Sasciori.
Art.9 - Prezenta hotărare se comunică : 

- Institiţiei Prefectului – judeţul Alba

- primarului comunei Sasciori

- compartimentul de urbanism al Primăriei Săsciori

- compartimentul de contabilitate al Primariei Săsciori 

Sasciori la 31 august 2020

   PRESEDINTE DE SEDINTA ,                     CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,             

       CONSILIER,                                                      p.SECRETAR GENERAL COMUNA

 PINTILIE NICOLAE FLORIAN                                          ILEA MARIA MONICA


