
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA PUTNA

HOTARAREA
privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de
investilii ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea infrastructurii educalionale a

corpurilor A, B gi Sa15 Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob putneanul,, 
,

comuna Putna, jude{ul Suceava,,

Consiliul local al comunei
Av6nd in vedere:

Putna, jude{ul Suceava;

- expunerea de motive prezentatd de primarul comunei Putna , jude{ul Suceava nr.
3242 din22.06.2018 ;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizi\ii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului nr. 3243 din22.06.2019 ;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald,
buget, finanle, administrarea domeniului publi. qi privat agriculturd, gospoddrire
comunala, proteclia mediului, servicii, come4, urbanism qi am;najarea teritoriului nr.
3244 din22.06.2018 ;

^ Programul Opera{ional Regional 2014-2020, condilii specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. PoR/2OlTll0/10.1, Axa prioritard 10
imbundt{irea infrastructurii educalionale, Prioritate de investilii 10.1 Investi{iile in
educalie qi formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dob6ndirea de
competenle qi invSlare pe tot parcursul vie{ii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educalia qi formare;
- prevederile art. 44, art. 45, art. 46 qi art. 47 din Legea nr. 27312006 privind
finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi ale H.G.
90712016 privind etapele de elaborare qi con{inutul - cadru al documentaliilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi{ii finanlate din fonduri
publice;

in temeiul art.36, alin. (2) ,rit. ,,b", art.36,alin. (4), lit. ,,d,,gi art. 45, arin. (1)
din din Legea administraliei publice locale nr.2l5l20ol, republicati;

HOTARA$TE:

Art. 1. - Se aprobd proiectur ,, Amenajare arhiva in co{p B qi dotarea
infrastructurii educalionale a corpurilor A, B gi Sal6 Sport a $colii gimnaziale ,,
Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judetul Suceava" in vederea finan!6rii
acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa prioritard 10,
obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/l0l2OI7ll;llO.lbl7 Regiuni.



Art.2. - Se aprobd valoarea totald a proiectului,, Amenajare arhiva in corp B
qi dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sal6 Sport a $colii
gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" , Qomuna Putna, judelul Suceava" , in
cuantum de 955.064,97 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. - Se aprobd contribulia proprie in proiect a UAT comuna Putna

reprezent6nd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt qi

contribujia de2.o/o din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 19101,30 lei,
reprezentdnd cofinanlarea proiectului ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea

infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sald Sport a $colii gimnaziale ,,

Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judelul Suceava"

Art. 4. - Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata

implement6rii proiectului ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea infrastructurii

educalionale a corpurilor A, B qi Sala Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit lacob

Putneanul" , comuna Putna, iudelul Suceava" , pentru implementarea proiectului in

condilii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT comuna Putna.

Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii

proiectului in condiliile rambursdrii/ decont[rii ulterioare a cheltuielilor din

instrumente structurale.

Art. 6. - Se imputerniceqte domnul Gheorghe CoroamS, primarul comunei

Putna, sd semneze toate actele neoesare gi contractul de finanlare in numele comunei

Putna.

Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigur[ de cdtre

primarul comunei Putna, domnul Coroamd Gheorghe ,

Art. 8. - Prczenta hotdrAre se comunicS, prin intermediul secretarului

comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei qi prefectului judefului

Suceava qi se aduce la cunoqtinld publicd prin afiqarea la sediul primdriei, precum qi

pe pagina de internet ww)v.primariaputna.ro '
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