
  

H O T Ă R Â R E  

privind  aprobarea bugetului actualizat al  proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN 
ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr. 3334 din 22.10.2018 

            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

            Având în vedere Referatul de aprobare , prezentat de dl. Daneluș Costea, Primar al  Orașului Slanic, nr. 
10672/184 din 08.10.2021 și Raportul de specialitate nr.10673/185 din 08.10.2021 , cu privire la necesitatea şi  
oportunitatea  aprobării bugetului actualizat al proiectului  „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL 
SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”  finanțat prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, 
prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr.3334 din 22.10.2018,  

            Având în vedere: 

- art. 44, alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (4) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

          Ţinând seamă de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Slănic. 

           În temeiul prevederilor  art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

    Art 1. -  Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „AMENAJARE SPAŢII VERZI/PARC 
ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, contract de finanțare nr.3334/22.10.2018, cu 
următoarele valori: 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE Valoare Lei  

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5.789.142,59 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent   456.600,23 
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 5.332.542,36 

II Contribuţia proprie, din care : 563.251,08 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 106.650,85 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 456.600,23 
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 5.225.891,51 
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         Art. 2. -  Se aprobă valoarea totală actualizată  a proiectului „AMENAJARE SPAŢII 
VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA”, în cuantum de 5.789.142, 59 lei 
(inclusiv TVA). 

             Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a 563.251,08 Lei, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 106.650,85 Lei reprezentând cofinanțarea proiectului „AMENAJARE 
SPAŢII VERZI/PARC ÎN ORAŞUL SLĂNIC, JUDEŢUL PRAHOVA” 

             Art. 4. -  Din Bugetul local se vor asigura finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe, 
care vor aparea în perioada implementării proiectului. 

            Art. 5. Începând cu data  prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.47 din 05.08.2021 

            Art. 6. -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor şi institutiilor interesate, şi va fi 
adusă la cunostinţa publică, în condiţiile legii. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 IOANA MIHAIELA STERE 

                                                                                 
                               CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                  SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   19 octombrie 2021 
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Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu   15  voturi  „pentru”,  0 „împotrivă” şi  0  „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8  

 


