
VASLUI

MUNICIP BARLAD

proiectul de hotdrdre privind aprobarea

5, lit. c. Ordonanfa de urgerrfl t. 5712019, privind

organizare i functionare al Consiliului Local Municipal

pentru

serviciilor socia,le, educayionale ;i
Fa[it cele menfionate, propun sa fiti de acord cu

serviciilor

Si recreative tn Municipiul Bdrladn a che ilor legate de proiect

de hotarare cu titlul de mai sus a fost initiat baza

I vgide

proiectului de hotiirAre a fost determinatd de

emisd de Agenfia pentru Dezvoltare Regi Nord Organism

I OperaJional Regional 2014-2020, 7 .01.2021, privind

Bilrhd'.

luiin forma

Primar,

Av. Dumitru Boroq

i conferit de art. 15 alin.

de

i pentru demararea

(oD

iectul



R

JUD VASLUI

BARLAD

PROIECT DE HOT

aprobarea pro iectulu i,, i m b u n dtdlite a s e rviciil o r

Municipiul Bdrlad" gi a cheltuielilor

Avdnd vedere

pentru demararea etapei preco

Nord-Est, OrgantLsm Intermediar (OI)

.781OV04.0r.202r;

ile Ghidului sttlicitantului aferent Axei

imb rea calitifii viefii populafiei in oraqele

lui Operational Relgio nal 20 | 4 -2020 ;

de specialitate nr. 978 din 11.01.2021

European[ din cadrul Primlriei municipiului

prolec hti,, imbundtdlitea s erviciilor sociale,

a che ilor legate de proiect;

I de aprobare al primarului la prezentul proi

I prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b 9i I

v, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Birlad in

HorAnASrE

ART 1. , aprob[ proiectul,,imbundtdliteu serviciilor

Bhrhd'in vederea finan{drii acestuia in cadrul

2020, Lx prioritari 13, Obiectiv Specific 13.1 imbun

mlcr $l din Romflnia.

ART . Se aprob[ valoarea rlotald a proiectului,,'f;

recreative Municipiul Bhrhtl", in cuantum de 28'044'67

totali eligi ild 23.27 9.7 64,89 lei 9i valoare totald neeligibild

1n

ART

eligibilI

Se aprobd contribulia proprie a UAT Municipi

proiectului, in cuantum de 465'595,30 lei

serviciilor sociale, educayionale Si

, educayionale Si recreative in

de proiect

', educalionale Ei

gramului Operafional Regional

calitifii vie{ii PoPulafiei in

serviciilor sociale,

,84 lei (inclusiv TVA), din care

4.764.911,95 lei.

Bdrlad, in procent de 2o/o din

reprezentdnd cofinantarea Proi

in Municipiul Bdrlad'.

tn

t4-

emisd de AgenJia pentru Dezvoltare

Progtamul OperaJional Regional 2014-

13, Obiectiv Specific 13.1

qi mijlocii din Romflnia, din cadrul

de Biroul Dezvoltare Local[ qi

din care reiese necesitatea aproblrii

Si recreative in Municipiul Bdrlad" qi

de hotlrire.

c din OUG nr. 5712019 Privind Codul

in gedinfl extraordinarll



ART Sumele reprezentdn,J cheltuieli conexe ce pot

serviciilor soctiale, educayionttle ;i
proiectului in condilii optime, se vor asigura

Vaslui.

ART Se vor asigura toate resursele financiare

/ decontirii ulterioare a cheltuielilor din i

bugetul al corec{iilor ce pot fi identificate in

Bdrlad, j

ART

contractul

ART

ART

Se imputernicegte Primarul Municipiului

finanfare, in numele Municipiului Bdrlad.

Prezentahotdrdre va intra in vigoare la data

Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse

municipiul i Bdrlad prin serviciile de specialitate.

lnitiator,

Primar,

Dumitru

implement[rii

Municipiul Bdrladu,

din bu propriu al UAT

ii proiectului in

le, inclusiv suporta

ficare a achizifiei.

toate actele

public[.

de secretarul

Avizat,

imp

e stt



VASLUI

ruL BARLAD

Biroul Locala gi lntegrare EuroPeani

Nr.978 tt.01.2021

i de hot[rire privind aprobarea proiectu

Si recreative in MuniciPiil Bilrhd"

raport este intocmit in conformitate cu

urgenfd a i nr. 57 l2Oll), Privind Codul

in

Dezvol

primirii scrisorii pentru demararea etapei

Regionald Nord-Est, Organism Intermediar (

2014- nr. 7 8 l Oll 04.0 1 .202[, a fost elaborat prezentul

in analizdii proiectului de hotlrire, propun

serviciilor

ilor legate de Proiect

136 alin. 8 din

emis[ de Agentia

Operafionalpentru

iect de

ini{iator.

RAPORT

acestuia in forma Prezentat[ de


