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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.3 din 10.06.2020 
 

privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:  

Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa __________ din data de ______.2020, având 

în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr.1902/10.06.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- Solicitarea de clarificare 4 pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare Școala 

gimnazială „Maria Brindea” Pesac” înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1820/03.06.2020, 

prin care se solicită aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima 

formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, precum și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma procesului 

de evaluare și selecție; 

- Cererea de finanțare actualizată la data de 22.05.2020 cu clarificările solicitate în etapa de 

evaluare tehnică și financiară pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială 

„Maria Brindea” Pesac”; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.___/_____.2020 întocmit de 

doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac prin care se propune consiliului local aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul:  

Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac; 

- Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

- Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare; 

- Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

Apel de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni; 

- Studiul de fezabilitate Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială ”Maria Brindea” 

Pesac (NR. 52/2018) întocmit de S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA  S.R.L.-D; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.57/06.07.2018 privind APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: „Extindere, modernizare și 

dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.19/19.02.2019 privind APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: „Extindere, modernizare și 

dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac”; 

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

- prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi 

completată; 

- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată (r1); 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 

alin.4 lit.d,  art.134 alin.1 și alin.3 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă proiectul: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria 

Brindea” Pesac în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni. 

 

Art.2. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE Extindere, modernizare și dotare Școala 

gimnazială ”Maria Brindea” Pesac (NR. 52/2018) întocmit de S.C. EUROENGINEERING 

TIMIȘOARA  S.R.L.-D și indicatorii tehnico-economici, conform anexa 1 „Descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect”. 

 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului Extindere, modernizare și dotare Școala 

gimnazială ”Maria Brindea” Pesac, în cuantum de 5.057.151,54 lei (inclusiv TVA). 

 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Comuna Pesac în valoare de  

226.376,35 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 

127.789,10 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 98.587,25 

lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială 

”Maria Brindea” Pesac. 

 

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

Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială ”Maria Brindea” Pesac, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Comuna 

Pesac. 

 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art.7. Se împuternicește Primarul Comunei Pesac, domnul Cornel Toma să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanțare în numele U.A.T. Comuna Pesac. 

 

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al U.A.T. Comuna Pesac în 

vederea ducerii sale la îndeplinire domnului Cornel Toma, primar al Comunei Pesac. 

 

Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului 

Local al Comunei Pesac şi prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Pesac. 

 

  Art.10. (1) Cu data prezentei hotărâre se abrogă Hotărârea Consiliului Local Pesac 

nr.19/19.02.2020 privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 

PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac. 

                         (2) Prezenta hotărâre s-a întocmit ca urmare a actualizărilor survenite în cadrul 

proiectului în etapa de evaluare a conformității administrative. 

 

    Art.11. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                   Secretar General U.A.T.,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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