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Hotărârea nr. 304/24.07.2020 

cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru  obiectivul de investiții 

"Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Săli de curs - str. M. Moxa 5-

7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București" 

 

Având în vedere Nota de fundamentare privind propunerea de aprobare a noilor indicatori tehnico-

economici pentru  obiectivul de investiții "Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), 

S+P+3E, Săli de curs - str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București", 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum şi  art. 

42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

Art. 1. Se înaintează către Senatul A.S.E. cu propunerea de aprobare cererea de finanțare și cheltuielile 

aferente pentru obiectivul de investiții "Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), 

S+P+3E, Săli de curs - str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București", 

conform documentației tehnice la faza - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), 

întocmită de proiectantul S.C. SPA INOVATIONS S.R.L., astfel: 

• valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) "Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului 

C2(B), S+P+3E, Săli de curs - str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din 

București", în cuantum de 23.855.619,84 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 

23.855.619,84 lei şi valoare totală neeligibilă de 0 lei. 

• contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 477.112,40 lei (inclusiv TVA) , 

reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

                                                 Prorector, 

                                                                                Conf. univ. dr. Dan Gabriel DUMITRESCU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


