ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 358 /17.12.2015
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Străzi: Deal
II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex
Şcolar” al cărui termen de finalizare se prelungeşte

avand in vedere expunerea de motive a primarului;
avand in vedere raportul Biroului Dezvoltare Locala si Integrare Europeana din cadrul
Primariei municipiului Barlad;
tinand cont de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 emisă de Autoritatea de
Management al Programului Operaţional Regional privind încheierea de acte adiţionale de
prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de
implementare;
având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor
operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European de Pescuit, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
in temeiul art. 36 alin.(2) lit.b) si d), alin (4) lit.a) si alin (6) lit.a) pct.9, art. 45 alin.
(1) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publica locala, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în şedinţă ordinară,
HOTARASTE :
Art.1 – Se aprobă includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului
„Consolidare, reparaţii capitale şi modernizare Şcoala Gimnazială Iorgu “Străzi: Deal II,
Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar”
al cărui termen de finalizare se prelungeşte cu 6 luni de zile până cel târziu la data de
30.06.2016.
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Art.2 – Valoarea lucrărilor care se vor executa în anul 2016 este de maxim 8.700.000
lei şi va fi asigurată de la bugetul local al Municipiului Bârlad.
Art.3 – Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.
Art.4 – Prevederile prezentei hotariri vor fi duse la indeplinire de primarul
municipiului Barlad prin serviciile de specialitate.

Dată astăzi,17.12.2015
Preşedinte de sedinţă,
Consilier,
Prof.Huiban Andrei Teodor

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Cătălin Haret
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