
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
pentru acceptarea şi asumarea modificărilor la bugetul proiectului „ Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, jud. Prahova” şi la cheltuielile 

legate de proiect, survenite ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie 

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.11940/01.09.2010,  formulată  de 
Primarul oraşului Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de: 
-  HCL  nr.68/28.08.2008  privind  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea  si 

modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, jud.Prahova”;
- HCL nr.47/06.05.2010  privind  aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit cu 

soluţiile  tehnice  stabilite  prin  acesta  şi  a  Indicatorilor  tehnico-economici,  pentru 
Proiectul  “Reabilitarea şi  modernizarea reţelei  de străzi  urbane,  oraş Breaza,  judeţul 
Prahova”;

- Proiectul tehnic cu toată documentaţia aferentă elaborată de SC PROCONS XXI 
SRL Bucureşti;

-  Cererea  de  finanţare  revizuită  depusă  la  ADR  SUD  Muntenia  în  data  de 
30.08.2010;

Luând act de:
- raportul  de specialitate comun nr.11941/01.09.2010, întocmit de consilier 

IoanaBondoc  –  funcţionar  public  cu  atribuţii  delegate  pe  proiecte  cu  finanţare 
internaţională  şi inspector Bălescu Lucian din cadrul Biroului UATPM din aparatul de 
specialitate al Primarului;

-  raportul  de  specialitate  nr.12159/07.09.2010  întocmit  de  Şeful  Serviciului 
Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza;

- raportul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;

- avizul nr.12160/07.09.2010, al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu:
- prevederile Cap.II.4.2 din Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional 

Regional  2007-2013  Axa  prioritară  2  –  „Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 
regionale şi locale” Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;

-  prevederile  OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;



În temeiul disp.art. 36, alin.(4), lit.d), raportat la alin.(2) lit.”b” şi art.115 alin.(1) 
lit.”b” coroborat cu art. 45 alin.(2) din  Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică 
locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.Aprobă  acceptarea  şi  asumarea  modificărilor  la  bugetul  proiectului 
“Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova”, 
însumând 22 de străzi cu o lungime totală de 17.20 km şi la cheltuielile legate de proiect, 
survenite ca urmare a procesului de  evaluare şi selecţie.

Art.2.Aprobă Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului 
„Reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  de  străzi  urbane  oraş  Breaza,  judeţ  Prahova” 
conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Aprobă modificările  la  bugetul  proiectului  “Reabilitarea şi  modernizarea 
reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova” şi la cheltuielile legate de proiect, 
survenite ca urmare a procesului de  evaluare şi selecţie, conform Anexei II care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se  aprobă  finanţarea  din  bugetul  local  a  sumei  de  775.172,22  lei 
reprezentând contribuţie proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului.

Art.5.Se  aprobă  finanţarea  din  bugetul  local  a  sumei  de  220.583,04  lei 
reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului “Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova”.

Art.6.Se  aprobă  finanţarea  din  bugetul  local  a  sumei  de  9.230.064,98  lei 
reprezentând TVA aferentă cheltuielilor proiectului “Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de  străzi  urbane,  oraş  Breaza,  judeţul  Prahova”,  urmând a  se  recupera TVA aferent 
cheltuielilor eligibile.

Art.7.Cu data adoptării prezentei se revocă prevederile art.6, art.7 şi art.9, precum 
şi  alte  dispoziţii  contrare,  din  HCL  nr.68/28.08.2008  privind  aprobarea  proiectului 
“Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova”.

Art.8.Prezenta  hotarare  va  fi  comunicată   de  către  Servicului  Administraţie 
Publică Locală: Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Biroului UATPM şi 
Biroului  pentru  Programe  cu  Finanţare  Internaţională  din  cadrul  Primariei  oraşului 
Breaza.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează:
Consilier local,    Secretar oraş,
Enache Ion Moldoveanu Elena
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