ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
...................................................................................................................................................
HOTĂRÎRE
privind aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de Proiect si de aprobare a Acordului de
parteneriat
PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in şedinţa de
indata, astăzi 9 august 2018
Având in vedere:
 Referatul de aprobare al domului Catana Ion viceprimar cu atributi delegate , nr. 3918/09.08.2018
prin care propune aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a
Acordului de parteneriat;
 raportul compartimentului de specialitate intocmit de catre doamna Ivanciu Florentina nr.
3919/09.08.2018 prin care propune aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de Proiect si
de aprobare a Acordului de parteneriat;
 avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism si pentru
probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Ulmeni;
 adresa Institutiei Prefectului-judetul Calarasi nr. 6075/2018 inregistrata la institutia noastra la nr.
3917/09.08.2018 ;
 deschiderea
apelului
de
proiecte
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7
regiuni
si
POR/10/2018/10/10.1a/APC/Bl,
respectiv
POR/10/2018/10/10.1b/APC/7
regiuni
si
POR/10/2018/10/10.1b/APC/Bl si tinand seama de faptul ca Ministerul Enucatiei Nationale
intentioneaza sa depuna cereri de finantare in cadrul acestor apeluri ;
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile Legi nr. 52/2003 lege privind transparenta decizionala in administratia publica;


prevederile art. 36 alin(2) lit.b) si alin (4) lit. a) si lit. d) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 si art. 115, alin.(1), lit. b), cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea
nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ultetioare,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr .
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
ART.2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Comuna Ulmeni – partener, în vederea implementării în comun a
proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal nr.2, Ulmeni, județ
Călăraşi", în cuantum de 138172.74 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Comuna
Ulmeni.
ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comuna Ulmeni, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 2763.45 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniţa cu program normal nr.2
Ulmeni, județ Călăraşi" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD MUNTENIA” cod Mysmis 125155.
ART.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului
"Grădiniţa cu program normal nr.2 Ulmeni, județ Călăraşi", pentru implementarea proiectului
„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155, în condiții
optime, se vor asigura din bugetul local.
ART.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădiniţa cu program
normal nr.2 Ulmeni, județ Călăraşi" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE
REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
ART.7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare în numele Comuna Ulmeni, daca este cazul.
Secretarul comunei va lua măsuri de afişare şi de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi
în termenul prevăzut de lege.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Iulian Mugurel MIRCEA

Nr. 29
Propus spre adoptare la comuna Ulmeni
Astăzi, 9 august 2018
Avizat legalitate:
Secretar comuna Ulmeni,
Anisoara MANCIU

