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JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.13/2019 

privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Consiliul Local al Orașului Teiuș, întrunit în ședință extraordinară din data de 15 februarie 2019, 

ședință publică, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Regenerarea urbană socio-culturală a 

orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect 

- expunerea de motive nr.1724/11.02.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect 

-  raportul de specialitate nr. 1725/11.02.2019 al compartimentului implementare programe din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș        

Văzând prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea 

fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 

13.1 – Îmbunătăţireacalităţiivieţiipopulaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apelul de proiecte nr. 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții/ Hotărârii Guvernului 

nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţieitehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţiişi lucrări de intervenţii, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit „b”, alin. 4, lit. „d”, art. 45, precum și ale art. 115 alin. 

(1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

         ART.1. Se aprobă proiectul „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș”în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Obiectiv 

specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI. 

 

        ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerarea urbană socio-culturală a orașului 

Teiuș”, în cuantum de 17.113.564,27 lei (inclusiv TVA). 

 

       ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a solicitantului UAT Orașul Teiuș, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 342.257,44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regenerarea urbană 

socio-culturală a orașului Teiuș”. 
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               ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Regenerarea urbană socio-culturală a orașului Teiuș”, pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

              ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ .econtării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

  ART.6.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

             ART.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Orașului Teiuș în vederea ducerii 

sale la îndeplinire: 

-Primarul Orașului Teiuș, Hălălai Mirel-Vasile 

- Serviciului tehnic,Serviciului buget finanțe,Compartimentului implementare programe 

- Instituţiei Prefectului - JudeţulAlba 

-la dosar ședință,dosar hotărâri. 

 

           ART.8.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al 

Oraşului Teiuș şi prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Teiuș. 

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate din 

totalul de 13 consilieri prezenţi. 

 

 

                                                                  Teiuș,15 februarie 2019 

 

 

 

 

 

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                              BARA  MARIA 
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