MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 131 din data de 17.06.2010
privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Informatizate
în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – platforma e-Educaţie
în Administraţia Şcolilor Sector 6”
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6;
Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare
a instrumentelor structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, O.U.G. nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului finanţelor publice nr. 712 din 29.01.2009 / 634 din 03.04.2009 privind aprobarea
cheltuielilor eligibile în cadrul Axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative"
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d), j) şi k) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 131 din data de 17.06.2010 privind
aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Informatizate în vederea
îmbunătăţirii procesului de învăţământ – platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6” se
modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Se aprobă susţinerea cheltuielilor legate de proiect în valoare de 1.060.469,06 lei din
care:
- contribuţia proprie de 2% din cheltuielile eligibile, în valoare de 99.989,52 lei;
- costuri legate de cheltuielile ne-eligibile ale proiectului reprezentând TVA, în valoare
cumulată de 960.479,54 lei.
(2) Valoarea totală a proiectului este de 5.959.955,54 lei din care finanţare nerambursabilă:
4.899.486,48 lei. Sumele aferente acestei cofinanţări vor fi incluse în bugetul Consiliului Local
Sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi sumele necesare între momentul
demarării proiectului şi aprobarea primelor deconturi de către Autoritatea de Management.”
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică
Nr.:

Data:

PRIMARUL SECTORULUI 6

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 cu
nr. 131 din data de 17.06.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri
structurale „Servicii Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ –
platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6” nu cuprindea valoarea totală a
proiectului, detaliată conform ghidului solicitantului, se impune modificarea
Articolului 3 din hotărârea de mai sus.
Ţinând cont de Raportul de specialitate al Directorului Executiv al
Administraţiei Şcolilor Sector 6, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6

RAPORT SPECIALITATE

Având în vedere ca articolul 3 din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr .131
din data de 17.06.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri
structurale „Servicii Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ –
platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6” nu cuprinde valoarea totală a
proiectului, detaliată conform cerinţelor ghidului solicitantului, pentru a putea accesa
fondurile structurale şi a dezvolta acest proiect, se impune modificarea articolului 3 din
hotărârea mai sus menţionată, respectiv: „Art. 3. Se aprobă susţinerea cheltuielilor
legate de proiect în valoare de 1.060.469,06 lei din care:
- contribuţia proprie de 2% din cheltuielile eligibile, în valoare de 99.989,52 lei;
- costuri legate de cheltuielile ne-eligibile ale proiectului reprezentand TVA, în
valoare cumulată de 960.479,54 lei;
Valoarea totală a proiectului este de 5.959.955,54 lei din care finanţare
nerambursabilă: 4.899.486,48 lei. Sumele aferente acestei cofinanţări vor fi incluse în
bugetul Consiliului Local Sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul
financiar şi sumele necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea
primelor deconturi de către Autoritatea de Management.”
Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect de hotărâre privind
aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.131 din data de
17.06.2010, întruneşte toate condiţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, drept
pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect
de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
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