
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: 

 

” CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAŞUL 
ALEŞD  

Axa prioritară 8,Prioritatea de Investiţii 8.1,Obiectiv specific 8.1, Operaţiunea A 

Apel de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8” 
 
 
 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, nr.7221 din 20.08.2018 prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru  imbunatatirea accesului la serviciile  de 
sanatate  

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local,  

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii cadru nr. 195/2006, a descentralizării, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “b” şi „d”, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART 1. Se aprobă proiectul CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 
AMBULATORII DIN ORAŞUL ALEŞD în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 
8.1, Operatiunea A, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel 
POR/266/8. 
 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII 
SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAŞUL ALEŞD, în cuantum de 10.695.645,30 
lei (inclusiv TVA). 
 

ART 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a ORAŞULUI ALEŞD, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.912,95 lei,  reprezentând cofinanţarea proiectului 
CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAŞUL 
ALEŞD. 

 
 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
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ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN 
ORAŞUL ALEŞD, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul 
local al Oraşului Aleşd. 
 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 
suportărea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare 
a achiziţiei. 
 

ART 6. Se împuterniceşte dl. primar TODOCA IOAN COLOMAN să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele ORAŞULUI ALEŞD. 
 
 

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Oraşului Aleşd, Instituției 
Prefectului Județul Bihor în vederea exercitării controlului de legalitate a actului, primarului 
orașului Aleșd, afișare la sediul Primăriei orașului Aleșd și pe site-ul Primăriei 

 
 
 

 

 
 
     
 

  

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                           JOLDEA IOAN 

                                                                                               

         CONTRASEMNEAZĂ 

                SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA  

 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 21 august 2018 
Nr. 75 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 9 voturi din 9 consilieri prezenţi şi 16 în funcţie 

 


