ROMÂNIA
JUDEŢUL IASI - COMUNA CIORTESTI
CONSILIU LOCAL

Comuna Ciortesti, judetul Iasi, telefon/ fax 0232/320800
e-mail: primariaciortesti@yahoo.com cod postal 707075

HOTĂRÂREA NR.43
aprobarea notei conceptuale/necesitatea și oportunitatea investitiei „Înființare și dotare centru medicosocial in comuna Ciortești, județul Iași„
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 aprilie
2019;
Având în vedere:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ciortesti în calitatea sa de iniţiator;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Ciortesti;
c) având în vedere avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Ciortesti, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Având în vedere Programul Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor
este implementat de Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de Operator de Program
(OP), în parteneriat cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale (KS) ca partener al
Programului din partea Statelor/ DPP) si Consiliul Europei (CoE) (ca organizatie internationala de
parteneriat / IPO) si este finantat în cadrul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021
Având în vedere prevederile Legii nr. 129 din 25 iunie 1998, republicată, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială; Memorandumul de intelegere cu
privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-2021 Memorandumul de intelegere cu privire la
implementarea Granturilor SEE 2014-2021; Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021; Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului
Economic European 2014-2021; Acordul de Program pentru finantarea Programului Dezvoltare locala,
actualizat la 13.03.2019; Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European; OUG nr. 34/2017
privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul
Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 + Ordinul nr.
2.840/6.560/2017 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017-de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si
Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; Legea 98/2016 privind achizitiile publice + HG 395/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Legea Nr. 101/2016
din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica; Ordin MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate
din fonduri europene; Ordinul nr. 348/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare
pentru cheltuielile de calatorie finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistența tehnica
al SEE și Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021; OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora + HOTARARE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011;
HOTARARE nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor
financiare aplicabile pentru abaterile prevazute în anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; Ghiduri adoptate de FMC / NMFA în
conformitate cu regulamentele aplicabile; Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea

modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeana implementate în
parteneriat; prevederile art.30 alin.1, lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c si art.45, alin.3, respectiv art.115 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba NOTA CONCEPTUALĂ privind proiectul ”INFIINTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN
COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI” in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice si a
finanțarii acesteia in cadrul Programului SEE Schema de granturi mici „Acces la finantare”, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Se încredinţează primarul Comunei Ciortesti cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei
hotărâri.
Art.3.Secretarul
Comunei Ciortesti va comunica copii după prezenta hotărâre Instituției Prefectului Judetului Iasi,
primarului comunei Ciortesti, si pe site-ul propriu www.primariaciortesti.ro.
Ciortesti, 25 aprilie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 25 aprilie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți

