a
ROMANTA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Orasul Slanic
si Orasul Plopeni in vederea realizarii proiectului ,JNFIIIYTARE CENTR(I
SOCIAL DE ZI PE|YTRU PERSOANE VARSTIYICE IN ORASUL SLANIC,
JUDETUL PRAHOVA"
In temeiul art.139 alin.(2), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
luand in considerare prevederile art.129,, alin.(2), lit.d) si alin.(9), lit.a) din
OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
av6nd in vedere prevederile :
- art.41 si art.44 din Legea finanlelor publice locale nr.27312006, modificatE
gi completatS;

-

9i

art. 5 din Hotdrdrea Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare

conlinutul-cadru

al

documentafiilor tehnico-economice

aferente

obiectivelor/proiectelor de investi{ii finan{ate din fonduri publice, cu modificdrile
gi completirile ulterioare;
- Ghidul Solicitantului Programului Operalional Regional 2A14-2020, Axa
prioritarS 8 : Dezvoltarea infrastructurii sanitare qi sociale, Prioritatea de investilii
8.1 : Investiliile in infrastructurile sanitare gi sociale care contribuie la d,ezvoltarea
la nivel nalional, regional qi local, reduc6nd inegalitdlile in ceea ce privegte starea
de sdndtate qi promovAnd incluziunea sociald prin imbundtdlirea accesului la
serviciile sociale, culturale gi de recreere, precum qi trecerea de la serviciile
institulionalizate la serviciile prestate de colectivitetile locale, Obiectivul specific
8.3 Cregterea gradului de acoperire cu servicii sociale;
- art.42, alin.(l) din Legea nr.50012002, privind finanlele, cu modificdrile
gi complet5rile ulterioare;
vazand:
a) referatul de aprobare nr.2476117.03.2020 al Primarului oraqului Plopeni;
b) Hotar6rea Consiliului local al oragului Plopeni nr.106 din 26.11.2018;
c) HotdrArea Consiliului local al oraEului Slanic nr.19 din 1 6.03.2020;
d) raporIul nr.2452117 .03.2020 al consilierului achizitii publice;
consiliul Local al orasului Plopeni adopta prezentahotarare.

Art.l.

Se aprobi Acordul de parteneriat pentru realizarca proiectului
"iwEIrxTARE cENTRU socIAL DE zr pENTRU pERSoA].rE vARSiNiaE
tx ona$ul- SLANIC, JUDETUL PRAHOVA", incheiat intre oraq slinic , cu
sediul in strada Alexandru Odobescu nr.2 , av6nd calitatea de lider de proiect gi
Oraq Plopeni , cu sediul in b-dul Independenfei, nr.l2, avdnd calitatea de
partener 2, incheiat in data de 04.09.2019 gi inregistrat cu nr.8728, la Primdria
oraEului SlSnic, respectiv 67 041 05 .09 .201 9, laprimdria oraqului plopeni.

Art.2. Se aprobi contribu{ia proprie in proiect, a oragului Plopeni, in sumi
totalS de 0 lei, reprezentdnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului in sumd de 0 lei , cdt gi contribulia de 2Yo din valoarea .tigiUita t
proiectului, in sumi de 0 lei, reprezent6nd cofinanlarea proiectulu
*INFIINTARE CENTRU
SOCIAL DF, ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE

tx onaSul

SLANIC, JUDETUL PRAHOVA",
Art.3. Pe durata pregdtirii gi implementirii proiectului se vor respecte
prevederile legislaliei comunitare gi nalionale in domeniul egalitalii de sanse
nediscrimindrii, protecliei mediului, eficienlei energetice, achiziliilor publice qi
ajutorului de stat.
Art.4. Prczenta hotdrdre va fi comunicatd celor in drept , adusd le
cunoqtinli publicS, prin afisare pe site-ul instituliei gi la afiqier, prin grije
secretarului general al oragului Plopeni qi dusd la indeplinire prin grija Primarului
oraqului Plopeni qi a aparatului de specialitate al Primarului oragului Plopeni.
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