
ROMANIA
JUDETULNEAMT^ -

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINATORI NEAMT
HOTAR.A,RE

pentru modificarea qi completarea H.C.L nr.11 din 11.03.2014 - privind aprobarea proiectului $i a

cheltuielilor legate de proiectul cu titlul

'TCDNTRE SOCIO-EDUCATM IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL CONSTANTA),

viNAroRr-NEAMT (JUDETUL NEAMD $I PRUNDENI (JUDETUL vALcEA)"
pe

Programul RO10

,,Copii si tineri in situaqii de risc si iniliative locale si rcgionale pentru reducerea inegalitalilor nalionale

si promovarea incluziunii sociale", denumit in continuare Program, Jindnldt prin Mecanismul Financiat

al Spaqiului Economic European 2009 - 2014 (Granturile SEE 2009-2014)"

Consiliul local al comunei Vindtori Neam{, jude{ul Neamt;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr.822 din 09.02.2015 a d-nei Maria Petrariu, primarul comunei Vinitori

Neamt;
.- Raporlul de specialitate cu nr.823 din 09.02.2015 al Compartimentului Programe-prognoze,

proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vindtori Neamt;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit. d) qi aft.45 din Legea nr. 21512001, privind
administratia publica locala, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

. HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd sustinerea proiectului 'CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE:

CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRT]NDENI

(JUDETUL VALCEA)'pe Programul RO10,,Copii si tineri in situalii de risc si iniliative locale si regionale

pentru reducerea inegalitalilor na{ionale si promovarea incluziunii sociale", finanlat prin Mecanismul

Financiar al Spaliului Economic Europ ean2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014)"'

Art. 2 Se aproba parteneriatul dintre:

Primaria Comunei CUMPANA. Judetul Constanta

Primaria Comunei Vinatori-Neamt, Judetul Neamt

Primaria Comunei Prundeni, Judetul Valcea

Asociatia pentru dezvoltare Locala Cumpana, pentru proiectul mentionat anterior la articolul 1.

Art.3 Se aproba bugetul al proiectului -CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE:

CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI

(JLDETUL VALCEA)" pe Programul RO10 ,,Copii si tineri in situalii de risc si iniliative locale si

regionale pentru reducerea inegalitalilor nalionale si promovarea incluziunii sociale", finanlat prin



Art.4 Se aproba asigurarea din bugetul iocal a tuturor cheltuielilor neeligibile, reprezentand 89.080

lei si a oricaror cheltuieli neprevazute ce ar putea interveni in timpul procesului de implementare'

Art.5 Se aproba asigurarea din bugetul local a costurilor necesare pentru desfasurarea la acelasi

nivel a activitatilor proiectului, pe intreaga perioada de sustenabilitate ( minim 5 ani de la terminarea

finantarii), inclusiv asigurarea spatiilor construite in cadrul proiectului, conform sectiunii 12.2. -
Sustenabilitatea proiectului - din cererea de finantare.

Art.6 Se aproba punerea la dispozitia proiectului a terenului in situat in comuna Vindtori Nea'n!,

sat Lunca, strada $tefan cel Mare, nr. 1C, aflat in domeniul privat al comunei, in suprafald de 4111 mp-. u

dreptul de util\zare a acestuia in interesul derularii componentei de servicii adresate beneficiarilor, pe o

perioada de l0 ani.
Art.7. Se aproba punerea la dispozitia proiectului a unui spatiu ( 2 incaperi ), pe o perioada de 3 luni,

in incinta.Centru social cultural Mihail Sadoveanul in vederea organizarii activitatilor proiectului pe

perioada derularii lucrarilor de constructie a noului centru socio - educativ.

Art.8 Se aproba utilizarea spatiul construit prin finanlarea primita numai in scopul precizat in
proiect, cu angajiea obligatiei ca nu se vor desfasura, pe perioada implementarii proiectului si dupa

finalizarea acestuia, nici un fel de activitali de prozelitism religios, ideologic sau politic etc.

Art. 9 Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei institu{iilor 9i persoanelor

interesate.

Mecanismul Financiar al Spaliului Economic European 2009 - 2014 (Granturile SEE 2009-2014)" 
'

reorezentand:

Bugetul
Promotorului de Proiect

Primaria Cumpana

Bugetul
partenerului Vinatori

- Neamt (Neamt)

Bugetul
partenerului

Prundeni (Valcea)

Bugetul
partenerului Asociatia
pt.Dezvoltar€ Locala

Cumpana

Buget total al
proiectului

1.032.687,20 lei 880.070,10 lei 211.060 lei 22.500lei 2.269.755,05lei

Nr. 1

Din12.02.2015
Presedinte de gedin(I:

Totd consilieri locali: t5
Prezenti: 13

Pentru:11
lmpotrivtrr 0

Abtincri r 2


