
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                     PROIECT DE HOTARARE
privind  aprobarea proiectului  „Conservare,  restaurare la  Amfiteatrul  din
cadrul   sitului   arheologic   Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa”  şi  a  cheltuielilor
legate de proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020,
Axa prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru regiunea Vest,

    Cod apel: POR/364/5 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

Având   în   vedere   expunerea   de   motive    nr.7316/8.05.2019   la   proiectul   de
hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea
Flaviu;

Luând   în   considerare   prevederile   Ghidului   Solicitantului   pentru   Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Imbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea
de   investiţii   5.1   „Conservarea,   protejarea,   promovarea   şi   dezvoltarea   patrimoniului
natural şi cultural“,   Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4,  pentru regiunea Vest,  Cod
apel: POR/364/5, 

Analizand  Scrisoarea  de  clarificari  nr.  8,  pentru  demararea  etapei
precontractuale,  emisă  de  Agenția  pentru  Dezvoltare  Regională  Vest,  nr.
8926/19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.6365/22.04.2019,
vizând   proiectul   nr.   V/HD/201856/5.1/4/791/16.07.2018,   cod   SMIS   124110   cu   titlul
„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa”,

În   baza   dispozițiilor   Hotărârii   Guvernului   nr.   399/2015   privind   regulile   de
eligibilitate   a   cheltuielilor   efectuate   în   cadrul   operațiunilor   finanțate   prin   Fondul
European de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014
– 2020 cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.b şi alin.5 lit.a pct.10 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.  Se aprobă proiectul  „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul
sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”,  în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Imbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural“,  Prioritatea   de   investiţii   5.1   „Conservarea,   protejarea,   promovarea   şi
dezvoltarea  patrimoniului  natural  şi  cultural“,  Apelul  de  proiecte  POR
2018/5/5.1/4, Cod apel: POR/364/5, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se   aprobă   valoarea   totală   a   proiectului „Conservare,   restaurare   la
Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, în cuantum



de 22.089.484,65 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 la prezenta.

                   Art.3.  Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T Judetul Hunedoara,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția
de 2,96 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 654.482,87 lei, reprezentân
de cofinanțarea proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, conform anexei nr. 2 la prezenta. 

Art.4.  Sumele   reprezentând   cheltuieli   conexe   ce   pot   apărea   pe   durata
implementării proiectului  „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului
arheologic   Ulpia   Traiana   Sarmizegetusa”, pentru   implementarea   proiectului   în
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al U.A.T. Judetul Hunedoara.
                  Art.5.  Se vor asigura toate  resursele financiare necesare implementării
proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
         Art.6. Se împuterniceşte domnul Mircea Flaviu Bobora, preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în
numele U.A.T. Județul Hunedoara .
        Art.7.(1) Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre Directia Programe, prognoze,
buget,   finante,  Serviciul   monitorizarea   și   implementarea   finanțărilor   nerambursabile
pentru dezvoltare regională si va fi  comunicată celor interesați prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.

      (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,               AVIZAT:
Mircea Flaviu Bobora                                                                     

   SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                                        Dan Daniel           

Deva, la ________/__________2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.7316/08.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul   Operaţional  Regional   (POR)   2014-2020   este  unul   din   programele
aferente   Acordului   de   Parteneriat   2014-2020,   prin   care   se   pot   accesa   fondurile
europene structurale şi de investiţii, în concret, cele provenite din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei
Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

În  cadrul Programului Operaţional  Regional  2014  -  2020,  Axa prioritară  5 –
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului   cultural“,   Prioritatea   de   investiţii   5.1   „Conservarea,   protejarea,
promovarea   şi   dezvoltarea   patrimoniului   natural   şi   cultural“,   Consiliul   Judeţean
Hunedoara va depune spre finanţare proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul
din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” . 

Obiectivul  general  al proiectului urmareste impulsionarea  dezvoltării locale si
regionale, integrate si durabile, pornind de la valorificarea potentialului turistic si cultural
national, prin activitati de conservare, restaurare la Amfiteatrul si Forului Roman din
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, situat in comuna Sarmizegetusa,
judetului   Hunedoara,   Regiunea   de   Dezvoltare   Vest,   patrimoniu   cultural   naţional   de
exceptie in Lista monumentelor istorice de importanta nationala 2016.

Dupa confirmarea eligibilitatii proiectului, in baza Scrisorii de clarificari nr. 8,
pentru   demararea   etapei   precontractuale,   emisa   de   Agentia   pentru   Dezvoltare
Regională Vest, cu nr.8926/19.04.2019,  înregistrata la Consiliul Judetean Hunedoara
cu   6365/22.04.2019,   se   solicita: ”o   noua   hotarare   de   consiliu   judetean    privind
modificarea HCJ nr. 278/2018 astfel incat sumele mentionate in aceasta sa fie corelate
cu informatiile din bugetul cererii de finantare, inclusiv in Anexa nr.2.“

Luand   in   considerare   prevederile   sectiunii   4   –   Eligibilitatea   solicitantului   din
Ghidului   Solicitantului   pentru   Programul   Operational   Regional   ,  Axa   prioritară   5   –
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului  cultural“,  Prioritatea  de  investiţii  5.1„Conservarea,  protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, „Solicitantul va dovedi prin
Cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea
cheltuielilor  eligibile  şi  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului  în  condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural “.Aceste sume
sunt detaliate in anexa nr.2, reprezentand  bugetul proiectului. 

Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere şi adoptare, proiectul
de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.

PREŞEDINTE
MIRCEA FLAVIU BOBORA                                 

    

                     



ROMÂNIA
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DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET FINANŢE
Serviciul monitorizarea si implementarea finantarilor nerambursabile pentru 
dezvoltare regionala
Nr.7317 /08.05.2019 

        Raport de specialitate

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 –
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului   cultural“,   Prioritatea   de   investiţii   5.1   „Conservarea,   protejarea,
promovarea   şi   dezvoltarea   patrimoniului   natural   şi   cultural“,   Consiliul   Judeţean
Hunedoara va depune spre finanţare proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul
din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” . 

Obiectivul  general  al proiectului urmarește impulsionarea  dezvoltării locale si
regionale, integrate si durabile, pornind de la valorificarea potentialului turistic si cultural
national, prin activitati de conservare, restaurare la Amfiteatrul si Forului Roman din
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, situat in comuna Sarmizegetusa,
judetului   Hunedoara,   Regiunea   de   Dezvoltare   Vest,   patrimoniu   cultural   naţional   de
exceptie in Lista monumentelor istorice de importanta nationala 2016.

Dupa confirmarea eligibilitatii proiectului, in baza Scrisorii de clarificari nr. 8,
pentru   demararea   etapei   precontractuale,   emisa   de   Agentia   pentru   Dezvoltare
Regională Vest, cu nr.8926/19.04.2019,  înregistrata la Consiliul Judetean Hunedoara
cu   6365/22.04.2019,   se   solicita:   ”o   noua   hotarare   de   consiliu   judetean    privind
modificarea HCJ nr. 278/2018 astfel incat sumele mentionate in aceasta sa fie corelate
cu informatiile din bugetul cererii de finantare, inclusiv in Anexa nr.2.“

Luand in considerare prevederile sectiunii 4 – Eligibilitatea solicitantului din
Ghidului   Solicitantului   pentru   Programul   Operational   Regional   ,  Axa   prioritară   5   –
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului   cultural“,   Prioritatea   de   investiţii   5.1   „Conservarea,   protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural,  „Solicitantul va dovedi prin
Cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea
cheltuielilor eligibile in sumă de 654.482,87 lei şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului în
condiţiile   rambursării/decontării   ulterioare   a   cheltuielilor   din   instrumente   structural
“.Aceste sume sunt detaliate in anexa nr.2, reprezentand  bugetul proiectului. 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.b şi alin.5 lit.a pct.10 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se
inainteaza prezentul referat.

, 

Director executiv, 
Dan Daniela Ioana

Serviciul monitorizarea si implementarea finantarilor nerambursabile pentru dezvoltare
regionala

Antonela Stan

Directia administratie publica locala,
Adina Prodan Dubeștean
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