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COMUNEI MERESTI

HOTĂRÂREA NR. 32/2018

Completarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 28/ 14.08.2018 privind aprobarea proiectul cu
titlu

"ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE IN COMUNA MERESTI, JUDETUL HARGHITA"

și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma
etapei de evaluare și selecție și cu declarația de angajament

Consiliul Local al Comunei Meresti întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.08.2018,

Având în vedere:

Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 8.3- ”Creșterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil- persoane vârstnice”,

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Merești privind aprobarea completării
Hotărârii Consiliului Local Nr. 28/ 14.08.2018 cu art. 2,3,4 și 5 obiectivul
”Înființare infrastructură de servicii sociale pentru persoane vârstnice în comuna Merești, județul
Harghita”.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Merești privind proiectul
"ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE IN COMUNA MERESTI, JUDETUL HARGHITA" în vederea finanțării acestuia
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil-
persoane vârstnice”,

Raportul de specialitate al compartimentului Achiziții, precum și avizul favorabil al
comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Merești.

Adresa Nr. 24396/11.07.2018, Anexa III 6.4. Rezultatul evaluării tehnice și financiare al
AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ”CENTRU” ALBA IULIA.

Pct. 10 al Scrisorii pentru demarării etapei precontractuale Nr. 28150/08.08.2018 al
AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ”CENTRU” ALBA IULIA.
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.l si art. 115 alin.l lit.b din legea nr.
215/2001, legea administratiei publice locale republicatä cu modificarile completarile ulterioare,



HOTĂRĂȘTE :

ART 1.- 1). Se aprobă proiectul cu titlu "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE SERVICII SOCIALE
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE IN COMUNA MERESTI, JUDETUL HARGHITA" și a
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare și selecție și cu declarația de angajament depus în vederea finanțării acestuia prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, prin

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil-
persoane vârstnice”,

2). Ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție și declarația
de angajament fac parte din prezenta Hotărârii Consiliului Local al comunei Merești nr. 28/
14.08.2018.
ART 2.- Se aprobă contribuția proprie în proiect a COMUNEI MEREȘTI, reprezentând achitarea

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 26.640,77, reprezentând cofinanțarea proiectului ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURA DE
SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA MERESTI, JUDEȚUL
HARGHITA.

ART 3.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURA DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN
COMUNA MERESTI, JUDEȚUL HARGHITA, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se
vor asigura din bugetul local.

ART 4.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5.- Se împuternicește TIKOSI LÁSZLÓ, primarul comunei să semneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare în numele COMUNEI MEREȘTI.

ART 6.- Prezenta hotărâre se va comunica:

- Primarul comunei Merești
- Compartimentului contabilitate
- Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
- Agenției pentru Dezvoltare Regională ”CENTRU”Alba Iulia

Merești, la 24. august 2018

Președinte de ședință,
CSAKA PAL
L.S., s.s. indescifrabila

Avizeaza pentru legalitate
Secretar

Golicza Gyongyi
s.s. indescifrabila


