ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROJECT

HOTARARE
privind: aprobarea proiectului "Consolidare, modernizare, extindere ~i
dotarea Centrului ~colar pentru Educatie lncluziva Babeni - .Judetul
Valcea" ~i a cheltuielilor aferente Implernentarf acestuia

Consiliul .Judetean Valcea, lntrunit Tn sedinta din data de
2009, la care participa un numar de
consilieri judeteni din numarul total de
32 ln functie .
Avand ln vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
.Judetean Valcea lnreqistrata sub nr. 7546 din 23 .06.2009;
Luand In considerare Raportul de specialitate al Oirectiei Programe ~i
Relatii Externe nr. 7547 din 23.06.2009 ~i avizele comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) ~i art.6 alin. (1) ~i alin. (2) din
Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul converqenta ,
ale art.35 alin. (3) ~i alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu rnodlficarile ~i cornpletarile ulterioare, precum ~i ale art. 11 a/in. (2) ~i
art. 91 alin. (1) litera "b" ~i alin. (5) lit. "a" din Legea adrninistratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 97 din Legea adrntnistratiel publice locale
nr.215/2001, republicata , cu modificanle ~i cornpletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba proiectul "Consolidare, modernizare, extindere ~i
dotarea Centrului ~colar pentru Educatie lncluziva Babenl - .Judetul
Valcea", care se depune spre finantare Tn cadrul Programului Operational
Regional , Axa prioritara 3 - Irnbunatatlrea infrastructurii sociale, Domeniul de
interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationate preuniversitare, universitare ~i a infrastructurii pentru
formare profesionaia continua.
Art. 2 - Se aproba sum a de 187.437,01 lei, reprezentand cofinantarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului prevazut la art. 1.

Art. 3 - Se aproba cheltuielile neeligibile Tn cuantum de 421.290,00 lei
Art. 4 - Se aproba resursele financiare necesare implernentarii activitatilor
din proiect pentru judetul Valcea pan a la rambursarea ~i decontarea ulterioara a
acestora din instrumente structurale , toate eventualele depasiri ale bugetului
contractat, precum ~i sustenabilitatea proiectului pe 0 perioada de minim 5 ani
de la finalizarea acestuia.
Art. 5 - Managementul activitatllor proiectului care vizeaza judetul Vaicea
va fi asigurat de personalul de specialitate al Directiei Programe ~i Relatii
Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea.
Art. 6 - Secretarul Judetului Valcea , prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotarare directiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea pentru a aduce la Tndeplinire prevederile ei,
Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva Babeni - judetul Valcea ~i va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea, precum si ln
Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta hoterere a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 alin.
(2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea edminisiretiei publice locale nr.
215/2001, repubticet«, cu modiiicerite §i completiuite utierioere cu un numer de
_ _ voturi pentru,
voturi tmpotriv« §i
ebiineti.
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CONSILlUL JUDETEAN VALCEA
- PRE~EDINTENr. 7546 din 23.06.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului "Consolidare,
modernizare, extindere ~i dotarea Centrului ~colar pentru Educatle
Incluziva Babenl - .Judetul Valcea" ~i a cheltuielilor aferente implernentarf
acestuia

c

Programul Operational Regional (POR) irn plernenteaza elemente ale
Strategiei Nationale de Dezvoltare Reqionala , a Planului National de Dezvoltare
(PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale (PO), la
realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Reqionala a PND ~i al
Cadrului National Strategic de Referinta, respectiv diminuarea disparitatilor de
dezvoltare econornlca ~i sociala dintre Romania ~i media dezvoltarii statelor
membre ale Uniunii Europene.
Axa prlorltara 3 - Imbunatatirea infrastructuril sociale vizeaza crearea
premiselor necesare
pentru asigurarea populatiel cu servicii esentiale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice ~i
sociaIe, prin trnbunatatirea infrastructurii serviciilor de sanatate, educafie,
sociale si pentru siquranta publica Tn situatii de urqenta.
Obiectivul specific al Domeniului major de interventle 3.4. 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ~i echiparea infrastructurii
educatlonale preuniversitare, universitare ~i a infrastructurii pentru
formare profesionala continua II constituie Imbunatatlrea caiitatil infrastructurii
de educatie, a dotarii scolilor, a structurilor de cazare pentru studenti si a
centrelor pentru formare prcfesionala pentru asigurarea unui proces educational
la standarde europene ~i a cresterii particlparii populatiei scolare ~i a adultilor la
procesul educational.
Alocarea flnanciara orientatlva pentru Domeniul de interventie 3.4 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ~i echiparea infrastructurii
educatlonale preuniversitare, universitare ~i a infrastructurii pentru
formare proteslonata continua este de 284,'91 milioane Euro , din care 242,19
milioane Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea (din surse
publice) nationala.
Pentru Regiunea Sud - Vest Oltenia fondul alocat pentru acest domeniu
de interventie este de 39.920.000 Euro.
In cadrul acestei oportunitati active de finantare, fara termen limita de
depunere a proiectelor, valoarea unui proiect trebuie sa fie cuprinsa Tntre
minim 500.000 lei ~i maxim 67.000.000 lei , respectiv, cca. 119.000 Euro ~i
15.952.000 Euro potrivit grilei de verificare a eligibilitatii din Ghidul solicitantului.

Consiliul Judetean Valcea a ini~iat demersurile necesare elaborarii
documentatiilor aferente proiectului "Consolidare, modernizare, .extindere ~i
dotarea Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva Babeni - .ludetul
ViHcea", respectiv:
~ elaborarea Studiul de Fezabilitate;
~ revizia Studiului de Fezabilitate si elaborarea documentatiel de avizare
pentru lucran de interventli:
~ servicii de expertiza tehnica
~ auditul energetic

Consiliul Judetean Valcea va prelua printr-un Contract de cedare de
drepturi de proprietate intelectuala, Tncheiat Tntre Consiliul Judetean Valcea !?i
Centrul $colar pentru Educatie incluziva Babeni - judetul Valcea, docurnentatia
de avizare pentru tucrari de interventli, precum !?i docurnentatiile suport (studiu
geotehnic, expertiza tehnica, auditul energetic) In scopul recuperarii contravalorii
acestora prin considerarea lor drept cheltuieli eligibile potrivit Ghidul
Solicitantului aferent domeniului de interventie
, mentionat.
,
Proiectul "Consolidare, modernizare, extindere ~i dotarea Centrului
Scolar pentru Educatie lncluziva Babenl - .Judetul Valcea", va avea printre
activitatile propuse urmatoareie:
• activitati de consolidare, modernizare, extindere !?i dotare a centrului
scolar;
• activitati de publicitate si informare;
• activitaf de audit.

Valoarea totala a proiectului este de
- Valoarea neeligibila a proiectului
- Valoarea eligibila a proiectului
-TVA

11.381.824,85 lei, din care:
421.290 ,00 lei
- 9.143 .268 ,70 lei
-1 .817 .266 ,15Iei

Avand tn vedere ca procentul minim al contributiei proprii a solicitantului
este de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului , propunem aprobarea
contributiei Consiliului Judetean Valcea in valoare de 187.437,01 lei.
Consiliul Judetean Valcea, tn calitate de solicitant, va asigura !?i resursele
financiare care-i revin Tn vederea implementarti optime a proiectului ln conditnle
rarnbursarli/decontarli ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,
inclusiv TVA Tn valoare de 1.817.266,15 lei, toate celelalte cheltuieli neeligibile,
precum !?i sustenabilitatea proiectului pe 0 perioada de minim 5 ani, de la
finalizarea proiectului.
Pentru plata TVA , potrivit prevederilor Ordonantei de Urqenta a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul converqenta ~i ale art. 5 alin .
(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/1999 , cu mcdificarite !?i
cornptetarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice va repartiza Tn bugetul

beneficiarului sumele reprezentand TVA, aferente cheltuielilor eligibile efectuate
in cadrul proiectelor.
Implementarea proiectului va fi asiqurata de personalul de specialitate al
Directiei Programe si Relatii Externe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Valcea.
Fata de cele aratate, propunem aprobarea proiectului "Consolidare,
modernizare, extindere ~i dotarea Centrului ~colar pentru Educatie
lncluziva Babeni - .Judetul Vafcea" ~i a cheltuielilor aferente implementarii
proiectului.
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA PROGRAME ~I
RELATII EXTERNE
Nr. 7547 din 23.06.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului "Consolidare,
modernizare, extindere §i dotarea Centrului ~colar pentru Educatie
lncluziva Babeni - .Judetul Valcea" §i a cheltuielilor aferente implementaril
acestuia

Axa prioritara 3 a Programului Operational Regional -"imbunatatirea
infrastructurii sociale" vizeaza crearea premiselor necesare
asiqurarii
populatiei cu servicii esen~iale, contribuind astfel la atingerea obiectivului
european al coeziunii economice si sociale, prin Imbunatat'rea infrastructurii
serviciilor de sanatate, educatie, sociale si pentru siquranta publica In situatii de
urqenta.
[rnbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarf scolitor, a
structurilor de cazare pentru studenti si a centrelor pentru formate profesionala
pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene ~i a cresterii
participarti populatiei scolare si a adultilor la procesul educational reprezinta
obiectivul principal al domeniului de interventie 3.4 - Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea §i echiparea infrastructurii educationale
preuniversitare, universitare §i a infrastructurii pentru formare
profeslonala continua.
Propunerea de aprobare a proiectului "Consolidare, modernizare,
extindere §i dotarea Centrului ~colar pentru Educatie lncluziva Babeni 
Judetut Valcea" ~i a cheltuielilor aferente implernentaru proiectului este In
conformitate cu prevederile:
~

~

~

art. 5 alin. (4) si art.6 alin. (1) ~i alin. (2) din Ordonanta de Urqenta a
Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumente/or structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul
converqenta ;
art.35 alin. (3) si alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
pub/ice locale, cu modificarile ~i cornpletariie ulterioare;
art. 5 a/in. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernu/ui nr. 63/1999,
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Rornaniei
de catre Comunitatea europeans. precum si a fondurilor de

cofinantare aferente acestora , cu rnodificarile si cornpletarile
ulterioare;
~ art. 11 alin. (2) si art. 91 alin. (1) litera "b" ~i alin. (5) litera "an din
Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
rnodificarile si cornpletarile ulterioare.
Fa~a de cele
aratate, propunerea de aprobare a a proiectului
"Consolidare, modernizare, extindere ~i dotarea Centrului $colar pentru
Educatie lncluziva Babeni - .Judetul Valcea" ~i a cheltuielilor aferente
impiementarli proiectului este In conformitate cu prevederile legale mentionate.
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