
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 26 din 25 iunie 2019  
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

 

PROIECT: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1, 

OLTINA, JUDET CONSTANTA - cod SMIS 121923;  

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

Prioritatea de Investitii 10.1: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare. 

Obiectiv specific: 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Apel de proiecte: POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Apel dedicat învăţământului obligatoriu; 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. (d), ale alin. (6) lit. (a) pct. 1, 

art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (3) și alin. (5) – (7)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) art. 44 alin. (1) şi (4) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

g) Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 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;  

h) adresa ADRSE Nr.16534 / 10.06.2019, Nr. 13064/DIPOR/ 10.06.2019, privind incadrarea proiectului 

in alocarea apelului de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni si demararea etapei precontractuale; 

i) Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 

POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni; 

j) ale art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei 

d) raportul comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale și 

sportive, culte, protecția mediului și turism 

 In temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie 

2019, adoptă prezenta hotărâre 
 

       Art. 1. Se aprobă proiectul REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA 

GIMNAZIALA NR.1, OLTINA, JUDET CONSTANTA - cod SMIS 121923 în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale; Prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare, Obiectiv specific: 10.1- Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,  Apelul  de proiecte nr. 

POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Apel dedicat învăţământului obligatoriu; 

       Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA 

GIMNAZIALA NR.1, OLTINA, JUDET CONSTANTA - cod SMIS 121923, în cuantum de 4.752.696,81 lei 

(inclusiv TVA), conform Anexei nr.1 – Bugetul Proiectului, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

      Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA 

OLTINA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de  90.059,07 LEI, reprezentând cofinanțarea proiectului 

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1, OLTINA, 

JUDET CONSTANTA - cod SMIS 121923; 

     Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1, OLTINA, 

JUDET CONSTANTA - cod SMIS 121923, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura 

din bugetul local al Comunei OLTINA; 

     Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

     Art 6. Se împuternicește Domnul CHIRCIU GHEORGHE, primarul Comunei Oltina să semeneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE, COMUNA 

OLTINA; 

     Art 7. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa:  www.comunaoltina.ro.    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 

                  Daniel CABASON 

Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEI, 
 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


