ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ZADARENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE nr._
Initiat in data de 07.06.2019

Privind aprobarea atragerii de finantare europeana nerambusabila pentru
continuarea lucrarilor de construire la obiectul de investitii ,, Școala
Gimnaziala Zădăreni cu cls I-VIII”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZADARENI, întrunit în ședinta sa ordinară , in din data de
__.__.2019,orele__:__,

Având în vedere:
-prevederile art. 121 alin.1 si 2 din Constituția Romăniei,republicată;
-prevederile art.109 alin. 1 si 2,art. 36 alin.(2) lit.a ,lit.c si lit.d ,alin.6 lit.a pct.1,4,5,6 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările si completarile ulterioare ;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările si
completările ulterioare , analizănd studiul de fezabilitate;
-prevderile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri in domeniul investițiilor publice si
a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si
programarea unor termene;
-prevederile art.20 din Legea nr.1/2011a educației naționle;
-Ghidul Programului Operational de Dezvoltare Reginală;
în prezent Școala Gimnazială Zădăreni cu Clas. I-VIII, funcționeă in cinci corpuri
de cladire diferite, foarte vechi si degradate , care prezintă infiltrații si care nu permit
desfășurarea in bune condiții a procesului educativ si nici nu asigură condiții optime pentru
sănătatea elevilor.
Laboratoarele de biologie, chimie-fizică si informatică, nu permit desfașurarea de
activitați specifice datorită lipsei de materialelor precum si a spațiului restrâns în care elevii
nu au loc să desfașoare activitățile corespunzătoare programei lor de școlarizare.
Datorită stării actuale a clădirilor si bazei materialele in care funcționează în
prezent Școala Gimnazială Zădăreni cu cls.I-VIII raportate la vechimea lor si la faptul că
acesta nu indeplinesc standardele impuse de normele actoale, consideram necesara si
oportuna atragerea de finantare europeana nerambursabila in vederea finalizarii
obiectivului de investitii “Scoala Gimnaziala Zadareni cu Cls.I-VIII”.
Finalizarea construirii acestui obiectiv de investiții ar aduce urmatoarele benefici:
-O sala de sport modernă si spațioasă, spre deosebire de actoala sala de sport
amenajată intr-o clădire care este folosită de comunitate locala înca din anul 1895.
-Cresterea numarului de elevi în cadrul Școlii Gimnazială Zădăreni, datorită
faptului ca un numar considerabili de levi aleg sa mearga în Municipiul Arad, deoarece
unițatile educative dispun de o baza materiala mai moderna sau mai buna.
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ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA ZĂDĂRENI
CONSILIUL LOCAL
În temeiul art. 45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale,
republicată cu modificările si completările ulterioare.

PROPUNERE
ART.1-Se aprobă căutarea si atragerea de finanțări europene nerambursabile pentru
continuarea si finalizarea lucrărilor de construire la obiectivul de investiții “Școala Gimnazială
Zădăreni cu Cls.I-VIII”;

ART.2-Se aproba o contribuție proprie a Comunei Zădăreni in cuantum de 10% din sumele
stabilite prin devizul general actualizat pentru continuarea lucrarilor de construire la obiectivul de
investiții”Școala Gimnazială Zădăreni cu Cls.I-VIII”.

ART.3-Se aprobă întocmirea si depunerea tuturor documentelor necesare conform ghidurilor
specifice pentru obținerea de finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional
de Dezvoltare Regională, care vizează infrastructura socială si pentru educație.

ART.4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul si se comunică cu:
-Instituția Prefectului - Județul Arad - Serviciul Juridic si Contencios Administrativ;
-Prin afișarea la sediu și pe site-ul propiu, www.primariazadareni.ro

INITIATOR,
Grup cetățanesc format din
Elevii clasei a 7-a din
Cadrul Școlii Gimnaziale Zădăreni

