Consiliul Local al municipiului Slatina
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0040-249-439-377; fax: 0040-249-439-336
Web site: www.primariaslatina.ro, e-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 262/09.08.2018
HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind: aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a Acordului de parteneriat
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
....................;
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.66903/09.08.2018;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr.66906/09.08.2018 întocmit de către
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi managerul public;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor
de
proiecte:
nr.
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni
și
POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI
și
nr.
POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni
și
POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI,
- adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr. 27059/08.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina cu nr. 66706/09.08.2018 prin care se transmite Solicitarea Ministerului
Afacerilor Interne nr. 1793207.08.2018;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Slatina:
Comisia juridică și de disciplină și al comisiei de învățământ, sănătate, familie și protecția
copilului.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 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 nr. apelului de
proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI.
Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiului Slatina – partener, în vederea implementării
în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județ
Olt", în cuantum de 0 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Municipiului
Slatina.
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Slatina, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 0 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Colegiul Național Ion
Minulescu Slatina, județ Olt" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis
125158.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului
"Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județ Olt", pentru implementarea proiectului
„CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158, în condiții optime, se vor asigura din bugetul
local.
Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Colegiul Național
Ion Minulescu Slatina, județ Olt" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII
ȘCOLI” cod Mysmis 125158 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art. 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semneze toate actele necesare și
contractul de finanțare în numele Municipiului Slatina, dacă este cazul.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Ministerul Educației Naționale;
- Manager public.
- Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională;

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R

Iniţiator
Primar
Constantin - Stelian - Emil MOŢ

avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina
Mihai – Ion IDITA
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Nr. 66903/09.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a Acordului de parteneriat
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării locale și naționale, deoarece determină
în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă,
creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a
vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o
condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare
ciclurilor educaționale.
Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor,
pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.
Municipiul Slatina în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în calitate de lider de
parteneriat, intenționează să depună cererea de finanțare ”CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis
125158 în cadrul Apelului de proiecte: nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI pentru
accesarea fondurilor europene prin 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.
Realizarea parteneriatului între cele două instituții și depunerea proiectului are ca scop
realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzătoare ciclurilor educaționale, pentru obiectivul
”Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județul Olt”.
Acordul de parteneriat este documentul care se semnează de către liderul de parteneriat
Ministerul Educației Naționale și Municipiul Slatina în calitate de partener și are ca obiect
stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul
proiectului, aferent investiției Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județ Olt, precum și
responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente investiției Colegiul Național
Ion Minulescu Slatina, județ Olt, cuprinsă în cadrul proiectului: „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod
Mysmis 125158, care este depus 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 (1) Obiectiv
Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe
perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158
și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a Acordului de parteneriat.
Primar,
Constantin - Stelian - Emil MOŢ
CAPL PO 01/F2

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 66906/09.08.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Cu privire la: aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a Acordului de parteneriat
Având în vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local are ”atribuții
privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni”;
prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul
Local:
„a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educația;”
Potrivit Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni și POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI
și nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni și nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI, prin
intermediul Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 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 educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
din cadrul Programul Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 pot fi sprijinite activități
specifice privind construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaționale pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei
pregătitoare).
Investițiile prevăzute în cadrul apelurilor de proiecte vizează învățământul preșcolar,
învățământul obligatoriu.
Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere
realizarea următoarelor tipuri de investiții:
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învățământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).
Municipiul Slatina în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, în calitate de lider de
parteneriat, intenționează să depună cererea de finanțare ”CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis
125158 în cadrul Apelului de proiecte: nr. POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI pentru
accesarea fondurilor europene prin 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.
Realizarea parteneriatului între cele două instituții și depunerea proiectului are ca scop
realizarea unei infrastructuri adecvate/corespunzătoare ciclurilor educaționale, pentru obiectivul
”Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județul Olt”.

Acordul de parteneriat este documentul care se semnează de către liderul de parteneriat
Ministerul Educației Naționale și Municipiul Slatina în calitate de partener și are ca obiect
stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul
proiectului, aferent investiției Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, județ Olt, precum și
responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente investiției Colegiul Național
Ion Minulescu Slatina, județ Olt, cuprinsă în cadrul proiectului: „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod
Mysmis 125158, care este depus 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 (1) Obiectiv
Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe
perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.
Acordul de parteneriat este anexă la cerea de finanțare.
Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina, Acordul de parteneriat trebuie
să fie însușit de către Consiliul Local al Municipiului Slatina, iar toate prevederile privind sumele
necesare derulării proiectului trebuie prevăzute și aprobate.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a cheltuielilor legate de proiect și
de aprobare a Acordului de parteneriat poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Manager public,
Cristiana ŞERBAN

Întocmit,
Consilier PFI
Cristina Ghiorghiță
Vizat de legalitate Consilier juridic
Adriana POPESCU
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