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Nr. 377/29.09.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 294/30.07.2019 privind aprobarea 
proiectului "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt", cod 
SMIS 126621 .şi a cheltuielilor legate de proiect 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, intrunit in şedinta ordinară din 
data de 29.09.2022 

Având in vedere: 
- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare nr. 

107207/ 28.09.2022 ; 
- raportul de specialitate nr. 107209 din 28.09.2022 al managerului public şi al Serviciului 

Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 294/30.07.2019 

referitoare la aprobarea proiectului "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian 
Municipiul Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621 şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. g), precum şi ale alin. (7) lit. a) şi 
k ) din Ordonanţa de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), (10), (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea 
preţurilor contractelor de achiziţie publică; 

- prevederile Ordinului MDLPA nr. 2050 / 30.12.2021 pentru modificarea şi "inlocuirea 
Metodologiei privind ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru 
contractele de achiziţie publică / contractele sectoriale de lucrări finanţate prin 
programul Operaţional Regional 2014-2020; 

- prevederile punctului 11.2 din Instrucţiunea AM POR nr. 193/23.03.2022; 
- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină şi Comisiei de 

specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. a) şi k ), art. 139 alin. 
(3) lit. d) precum şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 şi 3 din HCL nr. 294/30.07.2019 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt" şi a 
cheltuielilor legate de proiect şi vor avea următorul cuprins: 



"Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. 
Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621" in cuantum de 9.445.891,29 lei 
(inclusiv TVA). 

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie in proiect a Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Slatina, in cuantum de 1.772.958,98 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
"Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt", cod SA/IIS 
126621" din care: 

• 1.616.368,52 lei reprezentând contribuţia Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Slatina la cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

• 156.590,46 lei reprezentând contribuţia Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Slatina de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului." 

Art. 11. Prevederile HCL nr. 310/04.10.2021 şi orice dispoziţii contrare îşi incetează 
aplicabilitatea la momentul adoptării prezentei hotărâri. 

Art. M. Celelalte prevederi ale HCL nr. 294/30.07.2019 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt", cod SMIS 126621 
şi a cheltuielilor legate de proiect rămânin vigoare. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
Managerul public; 
Serviciul Lucrări Publice; 
Directia Generală Economică. 

Preş. te'de'şedhitk 
V 1 ţoI1

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului S1 th'd na 
Mihai - Ioh IMTA 

Hotărărea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenti 
3 - consilieri absenti 

21 - consilieri in functie. 


