ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preluării în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea
Fundaţiei Casa Minunată şi aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea proiectului ”Centru de Zi pentru Copiii cu
Dizabilităţi”
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 57873 din data de 23.09.2009 prin care Administraţia Imobiliară
Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea preluării în folosinţă
gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea Fundaţiei Casa Minunată şi aprobarea unor măsuri
pentru dezvoltarea proiectului ” Centru de îngrijire Copiii cu Dizabilităţi”
În conformitate cu dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând dispoziţiile O.U.G.nr.34/2006 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Ţinând cont de dispoziţiile art. 36, alin (2) lit. c), d) alin. (5) lit.b), alin (6) lit.a) pct.2 ale art. 45, alin. (3) şi ale art. 125
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1, proprietatea
Fundaţiei Casa Minunată, înscris în CF 150.964, pentru o durată de 10 ani cu scopul de a dezvolta un ”Centru de Zi pentru
Copiii cu Dizabilităţi” în parteneriat cu Consiliul Local al municipiului Oradea – Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări
Externe şi Administraţia Social Comunitară Oradea;
Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru imobilul situat în Oradea, str. Cosminului, nr.1, prin
Administraţia Imobiliară Oradea, pentru durata şi scopul menţionat la art.1, conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art.3. Se aprobă elaborarea documentaţiei tehnico-economice necesare accesării de fonduri europene în cadrul
Axei 3.2. – Modernizarea infrastructurii sociale din cadrul Programului Operaţional Regional, şi suportarea acesteia din
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea, aprobat în condiţiile legii, în valoare de 100.000 lei inclusiv T.V.A.,
respectiv 23.809 euro la un curs mediu de schimb de 4,2 lei/euro.
Art.4 Se aprobă contribuţia municipiului Oradea cu partea de co-finanţare necesară accesării de fonduri europene,
în procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, aşa cum acestea vor fi stabilite prin devizul general de investiţie de către
proiectant si conform ghidului solicitantului aprobat pentru D.M.I. 3.2. în cadrul Programului Operaţional Regional.
Art.5 Se aprobă derularea procedurii de achiziţie publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind
achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare pentru încheierea contractului de achiziţie publică necesar
realizării documentaţiei tehnico-economice şi anume: documentaţie de avizare şi intervenţie lucrări, proiect tehnic de
execuţie, caiet de sarcini, audit energetic, expertiză tehnică etc.,
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentelor măsuri de către Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe,
Direcţia Economică, Administraţia Imobiliară Oradea şi Administraţia Socială Comunitară.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
 Direcţia de Dezvoltare Durabilă
 Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;
 Administraţia Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile
 Administraţia Social Comunitară Oradea;
 Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor; şi pe site-ul www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Manea Mihai
Oradea, 28 septembrie 2009
Nr.801
Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”
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