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HOTĂRÂREA NR. 6/2021 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Creşterea calităţii vieţii în 

oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" – faza Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventie 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 

2021, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 357/19.01.2021 şi 

raportul nr.358/19.01.2021 întocmit de Biroul managementul proiectelor, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările ţi completările ulterioare şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 

(4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte 

integrate"  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritara 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/381/13/1/Îmbunătățirea 

calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a 

populației în orașele mici și mijlocii din România. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică 

prin proiecte integrate", în cuantum de 11.097.667,87 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Copșa Mică de 107.177,77 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 219.809,86 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

"Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate". 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate", pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al oraşului Copşa 

Mică.  

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte primarul oraşului Copşa Mică, dl Mihalache Daniel Tudor, să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare aferent proiectului "Creşterea calităţii vieţii 

în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate". 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 26 ianuarie 2021 

 

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează        

 Benicky Camelia Maria  Secretar general  

     Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. BMP; 1 ex. dosar 


