
RONIANIA
JUDETULIALONIITA ffi
;;#;1il'[i,*";*"ii, l,n-e .ftj./t, tu:fu

uorAnAnp
pentru modificarea art.6 din Hotirflrea Consiliului Local nr.49 din 24.06.2020 privind

aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare, consolidare, extindere

9i schimbare funclionall - $coala Veche ($coala Generall cu clasele I-IV), cu componenta B -
Infiin{are teren sport Liceu Tehnologic Clzlneqtio corp Ao'

Consiliul Local al oraqului Cdz[negti, judelul Ialomila, intrunit in qedin{[ extraordinard din data

de 27 NOIEMBRIE 2020,
Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare "r. 6JOi din .23" lt 2O2O al Primarului ora$ului C6zbneqti;
- prevederile Hotlrdrii Consiliului Local nr.49 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului pi

a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare, consolidare, extindere 
^si 

schimbare funclional[ -

Scoala Veche ($coala Generalf, cu clasele I-IV), cu componenta B - Infiinlare teren sport Liceu
Tehnologic C[z[nesti, corp A";

- prevederile incheierii Judec[toriei Slobozia pronunfat[ la data de 19.10.2020 in dosarul

nr.4480131212020 prin care a fost validat mandatul de primar al ora$ului C[zdneqti al dlui. Stelian

Traian.

Examinind:
raportul Compartimentului Achizilii Publice, lnvestitii Ei Proteclia Mediului n .6lO0 din

l? lt 2o2o:
- avizul Comisiei pentru prognoz[ gi programe de dezvoltare economic5, activitdti economico-

financiare, investilii, organizare gi funclionare a serviciilor publice de interes local nr. _ di,
_.2020

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si
privat, patrimoniu, agriculturd gi protec{ia mediului inconjur6tor, fonduri europene, IT - comunicare
online nr. din .2020.

in .onfo.*itut. ., p.*ederile arl.zo}g. art.2}12-2013 din Legea nr.28712009 privind Codul
civil, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.(3) lit. d) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare,

HOTAnA$rE:

Art. I. Prevederile art.6 din Hotf,rdrea Consiliului Local nr.49 din 24.06.2020 se modificS si

va avea urm[torul conlinut:

,,Art.6. Se imputernicegte Primarul ora$ului Cdz6nesti, dl. Traian STELIAN si semneze toate

actele necesare qi contractul de finanlare in numele gi pe seama Orasului Cdzdnesti."

Art. II. Primarul ora$ului C6z[negti, prin compartimentele de specialitate, va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotiriri.

INITTATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al tl.A.T.

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI C AZANE STI
Nr.6706 din 23.11.2020

RFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirire pentru modificarea art.6 din Hotlrf,rea Consiliului Local nr.49 din
24.06.2020 privind aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul ,rReabilitare,

consolidare, extindere qi schimbare func{ionali - $coala Veche ($coala Generali cu clasele I-
IV), cu componenta B - Infiin(are teren sport Liceu Tehnologic Cizineqti, corp A"

Prin Hotirdrea nr.49 din 24.06.2020 Consiliului Local a aprobat proiectul qi a

cheltuielile legate de proiectul ,,Reabilitare, consolidare, extindere qi schimbare funcfionalS
- $coala Veche ($coala GeneralS cu clasele I-IV), cu componenta B - tnfiinlare teren sport
Liceu Tehnologic Cizdneqti, corp A".

Proiectul ,,Reabilitare, consolidare, extindere gi schimbare funcfionald - $coala
Veche ($coala Generali cu clasele I-IV), cu componenta B - inf,rintare teren sport Liceu
Tehnologic Cdzdneqti, corp A" Cod SMIS 126064 a fost depus la ADR Sud Muntenia in
vederea finanf[rii acestuia in cadrul Programului Operafional Regional 2014-2020, Axa
prioritard 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte ff. POR/20l8ll3l13.llll7
REGILINI. Proiectul propune doud componente:

A. Schimbarea functionali a $colii Vechi prin infiintarea unui Centru multifunclional
ce igi va desfdqura activitatea in imobilul reabilitat, unde sunt propuse urmdtoarele
interven{ii:

- consolidarea structurii de rezisten{I a $colii Vechi conform recomanddrilor
expertizei tehnice de rezistenli gi in corelare cu solu{iile arhitecturale;

- extinderea construcliei monument, cu un co{p nou;
- reabilitare fafade: refacere zone tencuieli, refacere profile decorative de fafad[;
- refacere / inlocuire t6mpl6rie dubla de lemn cu geam termo-fono-absorbant;
- refacerea pardoselilor gi a stratului suport;
- refacerea invelitorii gi a sistemului de colectare ape pluviale;
- refacerea trotuarelor perimetrale;
- refacerea instalaliilor electrice gi termice;
- lucriri exterioare in incinta ansamblului: ce vor constd in sistematizareaterenului in

jurul constructiilor, amenaj are alei, spalii verzi gi iluminat arhitectural;
- dotarea Centrului multifunc{ional - $coala Veche cu echipamentele specifice fiecirei

funcliuni in parte atdtla interior (Clubul juniorilor, Clubul seniorilor, Biblionet, Biblioteca),
cdt gi la exterior (Loc de joacd pentru copii, spectacole in aer liber);

B. Realizarea a doud terenuri de sport (unul pentru handbal gi tenis, celilalt pentru
baschet), unde sunt propuse urmltoarele intervenlii:

- asigurarea celor doui tipuri de dimensiuni pentru terenuri sportive, in func{ie de
sportul de referin{5: pentru terenul principal - handbal gi tenis, pentru terenul secundar -
baschet;

- amenajarea terenului aferent;
- imprejmuirea terenului qi echiparea cu instalafie de iluminat de gard[ qi supraveghere

video;
- dotarea celor doud terenuri de sport cu echipamentele specifice.



in Ghidul solicitantului - Condilii specifice de accesare a fondurilor in cadrul
apelurilor de proiecte cu numdrul POR/2018ll3ll3.Illl7 REGILINI,
POR/2018ll3ll3.lllllTl ;i POR/2018113113.l/l/SUERD", Obiectivul specific 13.1

,,imbundtdfirea calitSlii vielii populaliei in oraqele mici qi mijlocii din Romdnia", aprobat
prin Ordinului comun nr.337612018 al viceprim-ministrului gi ministru al Ministerului
Dezvoltdrii Regionale gi Administrafiei Publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
se specificd cd unul din documentele obligatorii in momentul contractdrii este Hotirdrea
autoritetii deliberative de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului
reztltat in urma etapei de evaluare qi selec(ie.

in Hot[rdrea sus-menfionatd sunt incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie
s[ le asigure pentru implementarea proiectului, in condiliile rambursdrii/decontdrii
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. De asemenea, se dA
imputernicire primarului sd seflrneze toate actele necesare gi contractul de finanfare in
numele qi pe seama OraEului Clzineqti. Deoarece, a incetat mandatul Primarului oraqului
Cdzdneqti din perioada2016-2020 este necesar actttalizarea hotdrdrii cu primarul in funclie
pentru a fi semnat contractul de finan{are.

Avdnd in vedere cele sus-menjionate, consider c[ proiectul de hot[rdre indeplineqte
condiliile de legalitate qi oportunitate qi supun spre aprobare proiectul de hotirdre in forma
gi confinutul prezentat spre dezbatere.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
coNSrLruL LocAL cAzANrgrt

Comnartiment Investitii si Achizitii Publice
i,.6fu9 din J3 .lll,,lolo

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind modiJicareo art.6 din H.C.L. nr. 49/24.06.2020 privind

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
,, Reabilitnre, consolidare, extindere si schimbare functionala- Scoala Veche(Scoala generala cu
clasele I-IV),, cu componenta B- Infiintare teren sport Liceu tehnologic Cazanesti, corp A

Prin HCL nr.49124.06.2020, a fost aprobat proiectul Ei cheltuielile legate de proiectul

,, Reabilitare, consolidare, extindere si schimbare functionala- Scoala Veche(Scoala generala cu

clasele I-IV),, cu componenta B- Infiintare teren sport Liceu tehnologic Cazanesti, corp A, pentru

care a fost admisd cererea de finantare nr.126064 in cadrul apelului nr.POR/2018113113.1.

Conform art. 6 din HCL sus menfionatd, a fost imputernicit dl Mdchil[ Alexandru, primarul
in funcfie la data aprobarii hotararii, sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare in
numele si pe seama Orasului Cazanesti.
Avand in vedere ca prin Hotararea emisa de Judecatoria Slobozia in data de 19.10.2020 a fost
validat in functia de primar al orasului Cazanesti, dl Stelian Traian, este necesara modificarea art.6

din HCL nr.49124.06.2020, in sensul inlocuirii dlui Mdchita Alexandru, cu dl Stelian Traian, care sa

semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele si pe seama Orasului Cazanesti.

in acest context, av6ndin vedere cele sus menlionate, considerdm c[ proiectul de hotIrdre
este legal in forma gi con{inutul propus spre adoptare.

Referent. I
Nitu Rodica I
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