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HOTANAREA

NR. 16
din 7 februarie 201g

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
in faza DALr ai proiectului
,'Reabilitare termicd blocuri - cregterea eficienfei d;;getice
in cl5dirile
rezidenliale din oragul chigineulcrig
Arad" in veoer-ea
iuaelut
rinanpdrii
in cadrur programurui opeiitionii Regionar (poR) -2or4-zo2o acestuia

consiliul Local al oragului chigineu cris, intrunit in gedinld
ordinard, in data de
07,02,2018
Av6nd in vedere:
Iniliativa Primarului oragului chigineu-cri9, dl. ec. Burdan
Gheorghe,

-

-

manifestat5
prin Expunerea de motive;
FLaportul d-lui Senteg Adrian
inspector de specialitate in cadrul Serviciului
Urbanism, Amenjarea Teritoriului, Achizitii Publice gi
Investilii primdria Orasului

-

Chigineu-Cri9;

Prevederile Ghidului specific pentru apelurile
de proiecte cu tiilul
PoRl20L7l3/s't/A|2ITREGIUNI, PoR/20 t7l3l3.LlA/2]BI9i
PoR/20 L7/313.1/AlrrrlL
- Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranziliei cbtre o economie cu emisii scdzute de

carbon, Prioritatea de investilii 3.1, operaliunea
A- crddiri rezidenliare;
Decizia comisiei Europene nr, c (2015) 4272123.06.2015;
Prevederile HotSrarii consiliului Local chigineu-crig
nr. 105 din B noiembrie 2016
pnivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
faza DALI ai proiectului
termic5
blocuri cregterea eficienlei energetice in cl5dirile rezidenliale
"Reabilitare
din oragul Chigineu-Crig, judelul Arad" in vederea finanldrii
acestuia in cadrul
Programului Operalional Regional (pOR) 20L4_2020;
Prevederile H'G' nr.90712016, actualizatS, privind
etapele de elaborare gi conlinutulcadru al documenta!iilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

-

in

Prevederile HotSrdrii Guvernului nr 3ggl2ol5 privind
regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate in cadrul operaliunilor finanlate prin
Fondul european de
dezvoltare regionalS, Fondul social european gi
Fondul de coeziun e 20t4-2020;
Prevederile art. B 9i ale art. 9 alin, (20) gi (22)
din Legea nr. L2Ll20r4 privind
eficienla energeticd;
Prevederile aft. 36 alin' (2) lit. b), alin.(4) lit.
d) gi e) din Legea nr.2L5l2o01, privind
administratia publicd localS, republicatd, cu modificbrile
si completdrile ulterioare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate
din domeniul programe de dezvoltare
sociald, buget-finanfe, administrarea domeniului public
ai privat al oragului, seruicii gi
come( 9i al Comisiei de specialitate din domeniul amenajarea
teritoriului, urbanism,
realizarea lucrdrilor publice, proteclia mediului,
conservarea monumentelor istorice gi
arlritecturb pe 16ng5 consiliul Local al oragului
chigineu-crig;

-

t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie la gedinla
fiind prezenli
1,4

consilieri locali

tn temeiul aft.45 alin, (3) coroborat cu art. 115 alin. (1)
lit.

b din Legea 2151200r
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile
9i complet5rile ulterioare

a

HoTAnAsTE
ART'

1' 1) Se aprobd

implementarea proiectului ,,Reabilitare termic5 blocuri
cregterea
eficienlei energetice in clSdirile rezidenliale din oragul
chigineu-crig, judelul Arad,, in vederea
finan!5rii acestuia in cadrul Apelului de proiecte nr. poR/2or6l3l3.LlAlL-Axa
prioritarS 3 Sprijinirea tranziliei cbtre o economie cu emisii scbzute
de carbon, prioritatea de investilii
3'1 - SprUinirea eficienlei energetice, a gestiondrii inteligente
a energiei 9i a utilizdrii energiei
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
clSdirile publice, gi in sectorul
locuin!elor', operaliunea A-cl5diri rezidenliale in
cadrul programului operalional Regional
(POR) 2014-2020.
(2) Descrierea investiliei se regdsegte in Anexa nr,
1 care face parte integrant6 din prezenta

-

hotdrSre.

ART' 2' Se aprobd indicatorii tehnico-economici in faza DALI proiectului
ai
,,Reabilitare
termicb blocuri - cregterea eficienlei energetice in clSdirile
rezidenliale din oragul Chigineu-

cri9, judelul Arad", conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotbrdre.
ART' 3' Se aprobS cofinanlarea proiectului pe care Orasul
Chigineu-Cri9, in calitate de lider
de proiect, o va supofta din bugetur propriu, dupS
cum urmeazS :
Valoarea contribuliei la total cheltuieli eligibile :
2.083,512,10 lei
Valoarea contribuliei la total cheltuieli neeligibile (in
lei si %): 106.350,30 lei.
valoarea contribuliei la valoarea totalS a proiectuiui (in
lei si %) 2.Lilg.862,40 lei"
ART' 4' cu data prezentei hotdrdri se abrogd orice prevederi
contrare adoptate anterior"
ART' 5' Prezenta hotdrdre se va comunica de cdtre secretarul
oragului chigineu-crig, in
vederea ducerii sale la indeplinire:
Instituliei prefectului - Judelul Arad
Primarului Oragului higineu-Cris;
Directiei Economice din cadrul primbriei oragului
chigineu_crig;
Agen!;ia pentru Dezvortare Regionar5 Regiunea Vest;

-

va

-

fi

adus5 la cunogtinla publicb prin afigare la sediul Consiliului
Local al oragului
Chigineu-Crig 9i publicare pe site-ul propriu al Primbriei
Oragului Chigineu-Crig
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