ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE NR. 52
Din 2O.12.2017
privind aprobarea realizarii proiectelor din cadrul Programului Olperational Regional
2014-2020

Gonsiliul local al comunei Cislau,
AvAnd in vedere:
. Expunerea de motive a domnului Primar nr.6479112.12.2017:

. Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Cislau -

Serviciul Scoli, 64801 12.12.2017

. Rapoartele de avizare

.

ale

comisiilor de specialitate ale Oornsiliului Local Aal

Comunei Cislau inregistrate la nr. 6481112.12.2017
. Ghidul solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor POR 2014-2020,
Axa prioritard 0.1 a;
. Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor POR 2014-2020,
Axa prioritari 0.1 b;
. Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

-

in conformitatb cu:
.PrevedQrile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) !i alin. (7) lit. a) din llegea nr.21512001 a
administrafiei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrille qlterioare;

in temeiirl art. 45 alin. (1) gi al art.115 alin. (1) lit. b) din

Lr:gEa nr.21512Q01 a
administratiei publice locale, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

HOTANASTE
Art. 1. $e aprobd realizarea proiectului de "Extindere, reabilitare, modernizare si
echipare Scopla Gimnaziala Cislau, jud. Buzau" si depunerea lui rin cadrul Programului

Operational Regional 2014-2020,

Apel:

POR l1Ot2O17t,11t10.1bl7regiuni,

POR/2017110110.111O.1bllTl 9i POR/1012017110110.1blBl - Axa prioritar{ 10 imbundtdtirea
infrastructurii $ducationale, Prioritate de investitii 10.1 ln si formare Obiectiv Specific 10.1
Cresterea graflului de participare la nivelul educa{iei timpurii gi invdfilmAntului obligatoriu,

in special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a

sistemului. Apel dedicat

invatamantului obligatoriu.

2.

Art.
Se aprobd realizarea proiectului de "Extindere, reabilitare, modernizare
si echipare Scoala Gimnaziala Scarisoara, Comuna Cislau jud. Buzau" si depunerea
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Apel:
POR/101201711U10.1blTregiuni, POR/2017110110.1110.1bllTl 9i POR/1012017110110.1blBl
- Axa prioritard 10 imbundtdtirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1
Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dobAndirea de
competente si invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie
si formare Obiectiv Specific 10.'l Cresterea gradului de participare la nivelul educafiei
timpurii gi invdldmintului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire
timpurie a sistemului. Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

lui in

Art. 3. Se aprobd realizarea proiectului de "Gonstruire si echipare sediu nou a
unei gradinite din Scarisoara, comuna Cislau, jud. Buzau" si depunerea lui in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Apel: POR/1012017110110.1al7regiuni,
POR/2017l1U10.1l10.1allTl 9i POR/1 012017110110.1 a/Bl - Axa prioritard 1 0
imbunitdlirea infrastructurii educalionale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in
educatie, si formare, inclusiv in formare profesionalS, pentru dobdndirea de competente si
invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare
Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educa{iei timpurii gi
invdldmAntului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pirisire timpurie a
sistemului. Apel dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar.

4.

Se aprobd valoarea estimatd a cheltuielilor eligibile care vor fi angajate de
UAT comuna Cislau, jud. Buzau pe perioada proiectului "Extindere, reabilitare,
modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau, iud. Buzau" care este de
7.084.000,00 lei cu TVA inclus, din care contributia proprie - 141.680,00 lei cu TVA inclus.
Art.

Art. 5. Se aprobd valoarea estimati a cheltuielilor eligibile care vor fi angajate de
UAT comuna Cislau, jud. Buzau pe perioada proiectului "Extindere, reabilitare,
modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Scarisoara, Comuna Gislau jud. Buzau"
care este de 6.375.600,00 lei cu TVA inclus, din care contributia proprie
cu TVA inclus.

Art.

- 127.512,00 lei

6.

Se aprobi valoarea estimatd a cheltuielilor eligibile care vor fi angajate de
UAT comuna Cislau, jud. Buzau pe perioada proiectului "Construire si echipare sediu
nou a unei gradinite din Scarisoara, comuna Cislau, jud. Buzau" care este de
2.125.200,00 lei cu TVA inclus, din care contributia proprie - 42.504,00 lei cu TVA inclus.

Art. 7. Se aprobd valoarea estimatd a cheltuielilor care vor fi angajate de UAT
comuna Cislau, jud. Buzau pentru pregatirea si depunerea proiectului "Extindere,
reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Gislau, jud. Buzau" in
cadrul axei 10.1 b. a Programului Operational Regional 2014-2020, dupa cum urmeaza:
. 44.000,00 lei la care se adauga TVA - valoarea consultantei pentru scrierea si
depunerea proiectului aferenta obiectivului de investitie vizata

.

-

44.000,00 lei la care se adauga TVA valoarea Proiectarii tehnice (DALI, ET,
AE, CU) aferenta obiectivului de investitie vizata

Art. 8 Se aprobd valoarea estimatd a cheltuielilor care vor fi angajate de UAT
comuna Cislau, jud. Buzau pentru pregatirea si depunerea proiectului "Extindere,
reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Scarisoara, Gomuna Gislau
jud. Buzau" in cadrul axei 10.1 b. a Programului Operational Regional 2014-2020, dupa
cum urmeaza:
o 44.000,00 lei la care se adauga TVA - valoarea consultantei pentru scrierea si
depunerea proiectului aferenta obiectivului de investitie vizata
o 44.000,00 lei la care se adauga TVA
valoarea Proiectarii tehnice (DALI, ET,
AE, CU) aferenta obiectivului de investitie vizata

-

Art. 9 Se aprobd valoarea estimatd a cheltuielilor care vor fi angajate de UAT
comuna Cislau, jud. Buzau pentru pregatirea si depunerea proiectului "Gonstruire si
echipare sediu nou a unei gradinite din Scarisoara, comuna Gislau, jud. Buzau" in
cadruf axei 10.1 a. a Programului Operational Regional 2014-2020, dupa cum urmeaza;
. 44.000,00 lei la care se adauga TVA - valoarea consultantei pentru scrierea si
depunerea proiectului aferenta obiectivului de investitie vizata
o 44.000,00 lei la care se adauga TVA
valoarea Proiectarii tehnice (DALI, ET,
AE, CU) aferenta obiectivului de investitie vizata

-

Art. 10. - Primarul Comunei Cislau, jud. Buzau, prin serviciile de specialitate

va

duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

Art. 5. - Secretarul comunei Cislau, jud. Buzau va asigura aducerea la cunogtinfi
publicd a prevederilor prezentei hotdrAri gi comunicarea acesteia primarului Comunei
Cislau, jud. Buzau, si tuturor partilol:im.El.leale.
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in
sedinta din data de 20.12.2017 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din
Legeanr.2I5l2OO1, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu
un numar de 13 voturi pentru cu O voturi impotriva , cu O voturi abtineri din
numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieriprezenti la sedinta;
Red. 4 ex.

