ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIU JUDEŢEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  proiectului  „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata” şi a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
Având  în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, înregistrată la nr. 5474 din 04.05.2010 şi referatul nr. 5475 din 04.05.2010 al Direcţiei proiecte europene şi cooperare interregională;
          Văzând prevederile:
	Ghidul Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe;

Ordonanţei de urgenţă nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 50 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu
În temeiul art. 91 alin.(1) lit. b),  alin. (3) lit. a), alin (5) lit. a) pct. 10 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata” cu valoarea totală  3.409.888,19 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).
Art. 2. Se aprobă depunerea cererii de finanţare a proiectului   „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe.
Art. 3. Consiliul Judeţean Giurgiu va asigura toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, în condiţiile impuse de Programul Operaţional Regional şi legislaţia în vigoare,  în valoare totală de 3.409.888,19 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA), în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.
Art. 4. Consiliul Judeţean Giurgiu va finanţa din bugetul  propriu al judeţului suma de 54.931,82 lei, reprezentând contribuţia proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Art. 5. Consiliul Judeţean Giurgiu va finanţa din bugetul  propriu al judeţului suma de 139.206,14 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum şi alte cheltuieli conexe care pot apărea în perioada de implementare a proiectului.
Art. 6. Consiliul Judeţean Giurgiu va finanţa din bugetul  propriu al judeţului suma de 524.090,91 lei, reprezentând contravaloarea TVA-ului aferentă cheltuielilor proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului – Sadina, a fostului schit Roata”, urmând a se recupera TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.
Art. 7. Sumele menţionate mai sus vor fi introduse în bugetul propriu al judeţului Giurgiu, la Capitolul 80.02, „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, Titlul 56.01. „Programe din FEDR”, prin rectificarea acestuia, după aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare.
Art. 8. Proprietarul obiectivului de investiţii va finanţa din bugetul  propriu toate cheltuielile de întreţinere  pe o perioadă de cel puţin 5 ani după darea în exploatare.
Art. 9. Proprietatea infrastructurii reabilitate şi modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare vor fi menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea şi întreţinerea sa.           
Art. 10. Pe durata pregătirii şi implementării proiectului se vor respecta prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art. 11. Serviciul buget-finanţe şi contabilitate, Direcţia investiţii şi achiziţii publice  şi Direcţia proiecte europene şi cooperare interregională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    
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