
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 228 

privind  aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției 

proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare 

și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  a proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei 

Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

Văzând Referatul de Aprobare nr. 285/22.06.2020 al viceprimarilor Ganea 

Cristian Mihai și Pană George și al consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, 

Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius Andrei, Grigore Constantin, 

Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-

Gabriel, Palaș Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin-Lucian, 

Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva 

Sorin și Raportul de specialitate comun nr. 5679/22.06.2020 al Direcţiei Tehnic-

Investiţii, nr.418/22.06.2020 al Direcției Relații Internaționale și nr. 259/23.06.2020 al 

Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte, privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, 

în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și 

selecție a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul 

Andrei Municipiul Ploiești”; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 161/24.06.2020 al Direcției 

Economice; 

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data 

de 25.06.2020; 

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale şi prevederile 

Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 prin Axa 

prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 

Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea 

de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale 

relevante pentru piața forței de muncă; 

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de 

Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești nr.163 din 30 mai 2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 544/2018 privind  aprobarea 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol 

Andrei” cod SMIS 126860, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect. 



 

Ținând cont de scrisoarea de finalizare etapă - ETF transmisă de A.D.R. Sud 

Muntenia înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9958/10.06.2020; 

În baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispoziţiile art. 139, alin. (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului 

Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861 și cheltuielile legate 

de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de 

Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității 

infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, Apel de proiecte 

nr.POR/2017/4/4.4/4.5/1. 

Art. 2 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrarilor de Interventie și devizul 

general al proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 

Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti”, în cuantum de 

7.350.126,36 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 7.350.126,36 lei si 

valoare totală neeligibilă de 0 lei. 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de                   147.002,50 lei, 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului 

Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti” cod SMIS 126861. 

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei 

Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861,  în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local. 

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploieşti, în persoana domnului  

Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în 

numele UAT Municipiul Ploiești. 

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr.544/2018 privind  aprobarea proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei” cod 

SMIS 126860, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect, iși încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția 

Tehnic-Investiții, Direcţia Relaţii Internaţionale și Direcția Economică. 



 

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința 

persoanelor interesate de către Direcţia Administrație Publică, Juridic-Contencios, 

Achiziții Publice, Contracte. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

 

 

 

 

                                                               Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


