
I ROMANIA
JUDETULIA$I
CONSILIUL LOCALAL
coMUNEr MOGO$E$Tr

HoTARAREA NR. t/

privind aprobarea proiectului ,, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT iN COnnntl N{OGO$E$TI,
JUDETIIL IA$I" si a cheltuielilor legat€ de proiect

Consilinl local al comunei Mogo$e$ti, judetul lati, intrunit in $edinlA de lucru la dala 25.11.2021;

Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare a initiatorului proiectului de hotdrdre nr. 7341 din 21,10.202I gi proiectul de

hotdrdre privind aprobarea proiectului ,,CENTRU COMIJNITAR INTEGRAT iN COVIUNA

MOGO$E$TI, JUDEIUL IA$I" qi a cheltuielilor legate de proiect;

- raportul compartimentului de resonra. T 477 din25.10.20211'

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 qi nr. 2, lnregistrat la nr. 46 din 24.11.2021, respectiv

rc. 14 din24.11.2021;

- Ghidul solicitantului Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 - Dezvoltarea

infrastructurii de sAnatate $i sociale. ,^i

- prevederile Le gii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile art.Iz9 alin(2) lit.b) qi alin.(4) lit.d) din OUG 57 /2019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

Jindnd seama de specificul activitalilor care urmeazA a fi finaniate in cadrul Obiectilului Specific 8.1 -
,,Cregterea accesibilitdlii serviciilor de sAnehte, comunitare gi a celor de nivel secundar, in special pentru zonele

slrace qi izolate", activitdli care nu au caracter economic, acest obiectiy specific nu intri sub incidenfa

prevederilor referitoare la ajutorul de stat

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenle a

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

PROPUNE:

ART 1. Se aprobd proiectul ,,CENTRU COMUNITAR INTEGRAT iN coNfuNa MOGOSESTI,

JUDETUL IA$I" in vederea finanldrii acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa

prioritari 8, Obiectiv specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.i lBlI/7 regiuni.

' ART 2. Se aprobi valoarea totala a proiectului ,, CENTRU COMUNITAR INTEGRAT it'+ CoMUn.c.

MOGO$E$TI, JUDEIUL IAQI', in cuantum de 100.000 Euro, valoare 493.000,00 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobd contribulia proprie in proiect a 9.860,00 reprezent6nd achitarea tutwor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului, cit gi contribulia de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 138.040,00,
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I reprezentend cofina.nlarea proiectului ,,CENTRU COMUNITAR INTEGRAT il,I COMUNA, N{OGO$E$TI,
JUDETUL IA$I", din partea Bugetului de Stat.

ART 4. Sumele repreientdnd .t.ttui"ti conexe ce pot aparea pe durata implementirii proiectului
,,CENTRU COMtJNTTAR.TNTEGRAT tN COMUN,{ MOGO$E$TT, JUDETUL rAgr", pentru
implementarea proiectului ln condiJii optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementirii proiectului in condigiile
rambursdrii/ decont5rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se imputemicegte doamna Popa Rogu Rodica sa semneze toate actele necesare si contractul de
finanlare in numele Comunei Mogoqes,ti.

ART 7. Prezenta hotirdre se va comunica de cetre secretarul comunei Mogoqeqti in vederea ducerii sale la
indeplinire.

ART 8. Prezenta hotdrare se comunicd, prin intermediul secretarului general al comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, compartimentului tehnic, investilii, achizilii publice, administrarea
patrimoniului, proiecte, prefectului judetului Iagi gi se aduce la cuno$tinle publicd prin afigarea la sediul
primdriei, precum Ei pe pagina de intemet www.mogosestlprimaria.ro

D atit astitzi, 25. 11.2021
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PRE$EDINTELE $EDINTEI
Consilier local, IONEL BARABOI

\" ^ li F."X >lx sn"\.

Conhasemneaza p tru legalitate
Secretar general,
Mariana Affon
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Adophta in redinta pubhcafrinare o- 0"," o/^f,11./Q*j * *.a. a" I.rt.uoturi ,,p"nt u,',...4. ,,abgineri,,9i ...d.. voturi ,,imporrivi,,,
exprmate de un num,r de . 4lrf cons ilier i Iocali prezen! la $edinld din numtuul total de 15 consilieri in funclie.
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PROCEDIIRI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOT CONSILIULUI LOCAL
NR. 88 din 2s.11.2021

Semndtura persoanei
Operaliuni efectuate DATAZZILL|AN ile sd e

procedura

I

doptarea hotdrArii') s-a {Ecut cu majoritate 25.lt.2021
! simplS

absolutd
! calificatd
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:J 3 lComunicarea citre prefectul judelului

rtninqteo nnfrp nrimar 07.12.2021
fI'7 11 1n11

l4 ducerea la cunogtinla publicd 07.12.2021

carea, numai in cazul celsi cu caracter

dupd. caz
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