ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA T()PRAISAR
CONSILIUL
LOCAL

HOTA.RARE
pnvmd aprobarea Implementam prolectulul"Sprfjin pentru persoanele
vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19" - cod 137872, in colaborare
Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale
si aprobarea incheierii
acordului
de sprijin pentru
persoanele vulnerabile varstnice ~i cu dizabilitati, precum si a actelor aditionale la acest
acord
Consiliul Local al comunei Topraisar, judetul Constanta intrunit In sedinta ordinara din
data de 20.10.2020;
Avfind in vedere:
Proieciul de hotarare initiat de primarul cornunei Topraisar, judetul Constanta dornnul Gheorghe
Stelian;
Raportul de specialitate
al Compartimentului
Buget Contabilitate
din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Topraiar, judetul Constanta;
.1\ vizul comisiilor de specialitate nr.l , 2 si 3 din cadrul Consiliului local comunei Topraisar;
Avizul de legalitate intocmit in conditiile an.243 alin.l) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019
privind
Codul administrativ;
Prevederile
Programului
Operational
Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritara 4Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.4. : Reducerea
numarului de
persoane apartinand grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale,
adecvate nevoilor specifice;
Prevededrile Legii nr.1712000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
precum si ale Legii nr.448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, Cll modificarile si cornpletarile ulterioare;
Prevederilor Legii nr.273/2006
a finantelor publice locale, Cll rnodificarile
~i cornpletarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.l29 alin.2, lit.(d), alin. 7) lit.Ib) coroborat cu art.l96 alin.l) lit.(a)
din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOT

A R A ST

E:

Art.1
Se aproba implementarea
proiectului "Sprijin pentru persoanele vulnerabile In
contextul epidemiei COVID-19" - cod 137872, in colaborare
Ministerul Muncii ~i Protectiei
Sociale, proiect ce va fi finantat In cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritara=l, obiectiv specific 4.4.

Art.2 Se aproba incheierea
acordului de sprijin pentru persoanele vulnerabile varstnice
~i cu dizabilitati, precum si a actelor aditionale la acest acord.
Art.3
Sumele reprezentand
cheltuieli
conexe Ce pot aparea pe durata implementarii
proiectului "Sprijin pentru persoanele
vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19"
- cod
137872, pentru implementarea
proiectului in conditii optime, se VOl' asigura din surse proprii,
conform previziunilor
de buget.
ArtA Se vor asigura toate resursele financiare necesare implernentarii
proiectului
in
conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale.
Art.S
Se imputerniceste
primarul
comunei Topraisar domnul Gheorghe Stelian,
sa
sermreze toaTe acteie rrecesare penTru 1l11plementarea prOlectuIUl mentJOnat la attl, cu spnJIl1UI
aparatului de specialitate.
Art.6 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta si inaintata Institutiei Prefectului
Judetului Constanta.
Prezenta hotarare a fost adoptata

cu 11 voturi pentru, - abtinere,

- irnpotriva

din totalul de

J J consilieri prezenti la sedinta.
Total membrii

ai consiliului

local 15 consilieri.
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