U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11.027 DIN 21.08.2020
(cu privire la aprobarea proiectului “ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, finanțat prin PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte: Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.2 Reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000
locuitori, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-expunerea de motive cu nr. 11.025 din 21.08.2020 a primarului Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, prin
care solicită aprobarea proiectului ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 ;
-referatele de specialitate înregistrate sub numărul 11.026 din 21.08.2020 ale directorului executiv din cadrul
Primăriei Tomești, domnul Ciulei Liviu-Eduard, și ale doamnei Huzum Otilia, șef birou financiar – contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Tomești, cu privire la aprobarea proiectului - ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
-proiectul de hotărâre cu nr. 11.027 din 21.08.2020 întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul
Timofte Ștefan, pentru aprobarea proiectului ”IMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI”, din cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020 ;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre
de mai sus;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul “ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, valoarea totala a
proiectului: 4.643.985,80 lei din care valoarea totala eligibila a proiectului: 4.643.985,80 lei.
Art.2. Se aprobă parteneriatul si acordul de parteneriat (Anexa nr. 1) aferente proiectului “ÎMPREUNĂ ÎN POIANA
VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, încheiat intre:
Unitatea administrativ teritoriala a Comunei Tomești, valoare totala eligibila de 2.355.865,12 lei, valoarea asistentei
financiare nerambursabile in suma de 2.308.747,81 lei;
Școala Gimnaziala Chicerea, valoare totala eligibila de 1.205.885,44 lei, valoarea asistentei financiare
nerambursabile in suma de 1.181.767,72 lei;
Fundația Corona, valoare totala eligibila de 1.082.235,24 lei, valoarea asistentei financiare nerambursabile in suma
de 1.082.235, 24 lei;
Art.3.(1). Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Comunei Tomești a valorii estimate de 47.117,31 lei, ce
reprezintă 2 % din valoarea totală eligibila de 2.355.865,12 lei.
(2). Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al Comunei Tomești a valorii estimate de 24.117,72 lei ce
reprezintă 2 % din valoarea totală eligibila de 1.205.885,44 lei, pentru Școala Gimnazială Chicerea.
Art.4. Se împuternicește dl. Asofiei Doinel, administrator public din cadrul Primăriei Comunei Tomești, Județul
Iași, identificat cu CI, seria
nr.
, CNP
, să semneze toate documentele aferente proiectului
“ÎMPREUNĂ ÎN POIANA VLĂDICĂI” cod SMIS 130196, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte: Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,
Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, prin implementarea de măsuri/operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, viceprimarul şi compartimentul de
resort din cadrul Primăriei Comunei Tomeşti.
Art.6. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului și viceprimarului comunei Tomeşti,
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la
îndeplinire, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru control şi legalitate, altor persoane fizice sau juridice, toate prin grija
secretarului general al comunei Tomești, județul Iași.
Adoptată azi: 27.08.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Secretar general comună,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș

