ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Comuna CAUAS
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS

HOTĂRÂREA
NR. 37 / 09.08.2018
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de
parteneriat PROIECT „ CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA NORD-VEST” cod Mysmis 125153
axa prioritara 10,Imbunatatirea infrastructurii educationale,prioritatea de investitii 10.1 investitiile in
educatie si formare,inclusiv in formare profesionala,pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,apel de proiecte nr.
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7 REGIUNI.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS judetul SATU MARE,intrunit in sedinta
extraordinara la data de 09.08.2018
Având în vedere
- Cererea de finantare depusa de
Comuna CAUAS catre MINISTERUL EDUCATIEI
NATIONALE
- Declaratia de angajament a primarului comunei CAUAS
- Declaratia de eligibilitate depusa de primarul comunei CAUAS
- -proiectul de hotarare initiat,expunerea de motive depusa,avizul favorabil al Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului locala Cauas,raportul de specialitate intocmit de secretarul
comunei CAUAS,
In temeiul art. 36 alin 2 litera d) ,art. 45 alin. 1 și alin 2 lit.a din Legea 215/2001,
republicata ,a administratiei publice locale,

HOTARESTE
ART. 1.
Se aproba proiectul “CONSTRUCTII GRADINITA REGIUNEA NORD- VEST” in vederea finantarii
acestuia in cadrul programului operational regional 2014-2020. Axa prioritara 10 inbunatatirea
infrastructurii educationale, prioritatea de investitii10.1 investitiile in educatie si formare inclusive in
formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare nr. apelului de proiecte nr.
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7 REGIUNI
ART.2.
Se aproba acordul de parteneriat intre MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE .U.M.P.M.R.S.U.lider de proiect si COMUNA CAUAS- partener, in vederea implementarii in comun a proiectului,
conform acordului de parteneriat care face parte integranta din prezenta hotarare
ART.3.
Se aproba valoarea totala a Obiectivului ” GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAUAS”,
CAUAS ,Judet Satu Mare in cuantum de 0 lei(inclusive TVA) aferenta activitatiilor derulate de comuna
CAUAS.
ART.4.
Se aproba contributia proprie in proiect a comuna CAUAS, reprezentand achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia 0% din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 0 lei, reprezentand cofinantarea Obiectivului “GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CAUAS” Judet Satu Mare cuprins in proiectul “CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA NORD –
VEST” cod Mysmis 125153

ART.5.
Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata realizarii Obiectivului “ GRADINITA
CU PROGRAM NORMAL CAUAS”CAUAS, Judet Satu Mare pentru implementarea proiectului
“CONSTRUCII GRADINITA REGIUNEA NORD – VEST”cod Mysmis125153, in conditii optime, se vor
asigura din bugetul local.
ART.6.
Se vor asigura toate sursele financiare necesare realizarii Obiectivului “GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL CAUAS”CAUAS, Judet Satu Mare in vederea implementarii proiectului “CONSTRUCTII
GRADINITE REGIUNEA NORD – VEST” cod Mysmis 12515 in conditiile rambursarii/decontarii
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural.
ART.7.
Se imputerniceste d-ul HORIA PALMER HARTOPANU sa semneze toate actele necesare si
contractual de finantare in numele comuna CAUAS daca este cazul.
ART. 8.
Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarul comunei CAUAS
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
-celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
VERES STEFAN

CONTRASEMNEAZA -secretar
CIREAP LOREDANA MARIA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ______
Nr. Total al consilierilor absenti ______
Voturi pentru___
Voturi impotriva_____
Abtineri ___

