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HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL 85/2008 pentru implementarea proiectului  „REABILITAREA PARCULUI 

BALNEAR DIN STAŢIUNEA AMARA” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomita; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara  nr.135 din 2.06.2009; 

-avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi buget; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile Ghidului solicitantului-Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea 

durabilă a turismului local şi regional”, domeniul de intervenţie 5.2 ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” 

-prevederile art.36 alin.4 lit.(d) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 

              În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:-Se modifică Hotărârea Consiliului local Amara nr.85/16.12.2008, după cum urmează: 

         

      Art.3 alin.1-3 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

     (1):-Se aprobă contribuţia proprie din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de 264.652,60  

RON reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului la care se adaugă 50.284 RON TVA 

aferent. 

       (2):-Se aprobă  finanţarea din bugetul local al oraşului Amara a sumei de 286.098,40 RON 

reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitarea parcului balnear din staţiunea 

Amara”, la care se adauga TVA în suma de 54.358,70 LEI având in vedere ca din totalul cheltuielilor 

neeligibile de 671.378,40 RON la care se adaugă 127.561,89 lei TVA, a fost plătită deja suma de 385.280 

RON la care se adaugă 73.203,2 lei TVA din bugetul de stat conform HG 811/2006 modificată prin HG 

898/2007, prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuinţelor. 

     (3):-Se aprobă ca suma de 12.967.959,00 RON, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă 

solicitată şi suma 2.514.196,20 RON reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, sa fie asigurată de 

către Primăria Amara în avans, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a Programului 

Operaţional Regional.   

Art.2:-Primarul oraşului Amara împreună cu aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, care va fi comunicată, conform prevederilor legale de către secretarul oraşului Amara. 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                SECRETAR, 

                       OPRIŞ STELA 

                                                                                                       BĂICOIANU IONICA 

Nr.70 

Din 6 iunie 2009 

Adoptată la Amara 

Ex.4 

 


