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HOTANANB
de aprobarea

proiectului qi a cheltuielilor legate de proiect qi de aprobare a acordului de
parteneriat

PROIECT *REPARATIE GEI\ERALA $I MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1,
IN COMUNA CASCTOARELE, JUDETUL CALARAST,',
Axa prioritarl3 - imbuniti{irea infrastructurii sociale, Domeniul major de interven{ie
3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea qi echiparea infrastructurii educafionale preuniversitare,
universitare gi a infrastructurii pentru formare profesionall continui
Consitiul Local al comirnei Cascioarele jude{ul Calarasi, intrunit in qedin{a de indatl
din data ile 09.04.2014;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Cascioarele, inregistrati cu nr.1033/09.04.2014 ;
- Raportul compartimentului de specialitate,inregistrat cu nr.l034109.04.2014;
- prevederile din Regulamentul General nr. 1083/2006 care stabileste reglementarile generale privind
fondul European pentru dezvoltarea regionala, fondul social European si fondul de ceeziune, coroborate cu
prevederile Regulamentelor Consiliului Europei160512002 si al comisiilor Europenenr.234212002.
- prevederile HG m. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale coroborate cu Ordinul comun al MDRAP si MFP pentru
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie Reabilitare, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru
formare profesionala continua in cadrul axei prioritare 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale din cadrul
Programului Operational Regional 2007 -2013.
- prevederile Legiirr.273l2006 privind finantele publice locale, cu modificirile ulterioare;
- prevederile Legiinr.52l2003 privind transparenta decizionalS in administratia public6;
Inbaza prevederilor art.36, alin.(4), pct. d) 9i in temeiul art.45 alin (1) din Legea administrafiei publice
locale nr. 21512001, republicaft, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgr

E:

aprob[ proiectul (REPARATIE GENERALA $I MODERI\IIZARE $COALA
GIMNAZIALA IYR.I, IN COMITNA CASCIOARELE, JUDETUL CALARASI", in vederea finanprii
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritar[ 3 - imbundtd[irea

Art.l.

S_e

infrastructurii sociale, domeniul major de interven{ie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea gi echiparea
infrastructurii educa{ionale preuniversitare, universitare gi a infrastructurii pentru formare profesionali continuS.
Art.z. Se aprobl acordul de parteneriat intre UAT Clscioarele - lider de proiect gi $coala Gimnaziald nr.1
din comuna Cdscioarele, judetul CilIragi, in vederea implementlrii in comun a proiectului, conform Acordului
de parteneriat nr.1000/07.04.2014 care face parte integranti din prezentahotir6re.

Art.3. Se aprobl valoarea totall a proiectului "REPAR {TIE GBNERALA $I MODERNIZARE
$coALA GTMNAZIALA Nn.l, IN COMUNA CASCIOARELE, JUDETUL CALARAST", in cuantum

de 656.895 lei (inclusiv TVA).
Art.4. Se aprob[ contribulia proprie in proiect a

UAT Cdscioarele, in numele si pe seama parteneriatului,
reprezentind achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt gi contribufia de 2o/o din valoarea
eligibild a proiectului, in cuantum de 37.880 lei, reprezentAnd cofinanlarea proiectului '6REPARATIE
GEr\-ERALA $r MODERNTZARE $COALA GTMNAZTALA r\R.l,

JTTDETUL CALARASI".
Art.s. Sumele reprezent6nd cheltuieli conexe

IN COMUNA

CASCTOARELE,

ce pot apdrea pe durata implementirii proiectului
"REPARATIE GENERALA $I MODERNIZARE $COALA GIMNAZIALA NR.l, IN COMUNA
CASCIOARELE, JIIDETUL CALARASI", pentru implementarea proiectului in condi{ii optime, se vor
asigura din bugetul propriu al

UAT Ciscioarele.

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementiirii proiectului in condiliile
rambunlrii/ decontiirii ulterioare a cheltuielilor din instrumente stucturale.
Lrt.7. Se imputernicegte primarul comunei Ciscioarele, d-l Strageschi Nicolae si semeneze toate actele
necesare gi contractul de finanfare in numele comunei Clscioarele gi al Partenerului.
Art. 8. Prezenta hotiirdre va fi dus[ la indeplinire de primarul comunei Cdscioarele, d-l Straseschi Nicolae.
Art.9. Secretarul comunei Clscioarele va comunica prezenta hotlrdre autoritiitilor institu{iilor qi
persoanelor interesate gi va fi adusl la cunostinfE publici prin afigare la sediu CL al comunei C[scioarele gi
publicare pe site-l

primlriei www.prim6riacascioarele.ro.

ContrasemneazI,
Secretarul comunei,

Nr.l

l

Adoptatd la comuna C6scioarele
Astdzi 09.04.2014

:

Consilieri in func{ie 11
Consilieri prezen{i l0
Au votat "pentru": 10
Au votat,,impotrivE" = 0
S-au abfinut de Ia vot = 0
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