ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
1. H O T Ă R Â R E A
Nr. 61/2018
privind implementarea proiectului
,,Reparaţii clădire Cămin cultural Orlat ’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2018 ,
în aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu
modificările şi completările ulterioare ,
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Orlat, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat cu nr. 8374/21.11.2018, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 8373/21.11.2018, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Orlat,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local Orlat nr. 60/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţie ,, Reparaţii clădire Cămin cultural Orlat ’’ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ,, Reparaţii clădire Cămin cultural Orlat ’’ ,
necesar , oportun, şi cu potenţial economic pentru localitatea Orlat , denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării de la Uniunea Europeană prin măsura M09-6B , ,,Conservarea şi
promovarea patrimoniului,,, potrivit legii.
Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor deserviţi de Proiect, precum şi caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate şi de ordonator principal de credite .
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Orlat ,
dl . Aurel Gâţă.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Orlat, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Orlat şi prefectului judeţului Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişarea la sediul primăriei .

Adoptată la Orlat , data : 29 noiembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BIRIŞ VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
7EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
2 EX CONTABILITATE

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 61/2018
Numărul de locuitori deserviţi de Proiect: 2.000
Caracteristici tehnice ale Proiectului:
Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Indicator fizic - investiţia de bază

UM

Valoare (unităţi
fizice)

Reparatii tencuieli + gletuiri + zugraveli interioare

buc.

1

Înlocuire pardoseli sala spectacole

buc.

1

Înlocuire pardoseala scena

buc.

1

Înlocuire lambriu in foaier

buc.

1

Inlocuire usi grupuri sanitare

buc.

8

Inlocuire obiecte sanitare

buc.

7

Refaceri zugraveli exterioare

buc.

1

Refaceri finisaj soclu

buc.

1

Placare scara exterioar din fatada principala cu placi de granit

buc.

1

Reparatii placari scari exterioare

buc.

3

Refaceri alei pietonale exterioare

buc.

1

Montare de mobilier urban

buc.

4

.
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