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HOTǍRÂREA NR. 237 

de modificare a Hotărârii Consiliului Local  nr. 227/29.06.2020  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 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 

126860  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

Văzând Referatul de Aprobare nr. 322/14.07.2020 al Viceprimarului 

Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate 

comun nr. 6816/14.07.2020 al Direcţiei Tehnic-Investiţii, nr. 446/14.07.2020 al 

Direcției Relații Internaționale și nr. 286/14.07.2020 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 1 

Mai -Ploiești” cod SMIS 126860; 

Luând act de Raportul de specialitate nr. 170/16.07.2020 al Direcției 

Economice;  

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învăţământ, 

sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport din data de 15.07.2020; 

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. 227/2020 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 1 Mai - Ploiești” cod 

SMIS 126860; 



  

Ținând cont de solicitarea de clarificări nr. 6 transmisă de A.D.R. Sud 

Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12635/14.07.2020; 

În baza dispoziţiilor 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. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 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 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860, se 

modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 

rămân neschimbate. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către 

Direcția Tehnic-Investiții, Direcţia Relaţii Internaţionale și Direcția Economică. 

Art. 4 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, 16  iulie 2020 

 

 

                                                               Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR GENERAL,  

             Gheorghe SÎRBU-SIMION       Ioana-Geanina SERBINOV 

 

 

 

 

 

 


