
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BACĂU   

CONSILIUL    LOCAL   AL  COMUNEI  LIVEZI   

  H O T Ă R Â R E A  

NR. 22   DIN   21. 08.2018 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A 
ACORDULUI DE PARTENERIAT 

PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  

Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI, 

Consiliul  local  al  comunei  Livezi , județul  Bacau , întrunit  în ședință  ordinara  la data  de  
21. 08.2018  

Având in vedere  Expunerea  de motive  prezentată de către Primarul comunei Livezi , d-nul  
Ichim  Sorin   , în calitatea sa de inițiator, înregistrată cu nr. 4623   din  13.08.2018  , Raportul 
compartimentului de specialitate  Achiziții, Investiții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Livezi , județul Bacău , înregistrat cu nr. 4622 din  
13.08.2018  , întocmit  de d-na ing. Ioniță Gina , 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d) , art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

                                                           H O TĂ R Ă Ș T E  :  

ART 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD EST” în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, 
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  nr. apelului de proiecte nr . 
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - 
lider de proiect şi Comuna Livezi – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, 
conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal Livezi, județ Bacău", în 
cuantum de 280621,34 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Comuna Livezi. 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comuna Livezi, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 
în cuantum de 5612,43 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniță program normal 
Livezi, județ Bacău" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod 
Mysmis 125152. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului 
"Grădiniță program normal Livezi, județ Bacău", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII 
GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152,  în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
local. 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădiniță program 
normal Livezi, județ Bacău" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE 
REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 



      2.  

ART 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Comuna Livezi, daca este cazul.  

 

 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA  
CONSILIER                                                                       SECRETAR 
TALABAN   ALIN                                                                             NEICA  EUSEBIU 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hotararea  a fost  adoptată  astăzi   21.08.2018,   cu cvorumul necesar ,  unanimitate     de voturi ,  
15     consilieri  prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,    15        voturi  pentru  . 
   

 


