
ROMANIA
JUDETULNEAMT

CONSILIUL LOCAL SAVINE$TI
Str. General Bunig, nr. 7, Comuna SIvinegti, Jude{ul Neam{, cod 617410

Telefon: 02331281573, Fax: 0233128157 4
E-mail: primariasavinesti@vahoo.com

IIOTARARE
Nr.39 din 31.01.2017

DE APROBARE A PROIECTULUI $I A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI
DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

PROIECT''iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE iN
LOCALITATEA SAVINE$TI, JUDETUL NEAMT'

Axa prioritari 8 Dezvoltarea infrastructurii de sEnetarc 9i sociale
Prioritatea de Investitii8.llnvestiliile in infrastructurile sanitare gi sociale care contribuie la

dezvoltarea la nivel nafional, regional gi local, reducdnd inegalitdlile in ceea ce privegte starea de
sArdtate $i promovdnd incluziunea sociald prin imbun[td{irea accesului [a serviciile sociale,

culturale gi de recreare, precum gi trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
colectivitalile locale

Obiectivul Specific 8.3 - Creqterea gradului de acoperire cu servicii sociale;
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.118.31N1; Grup wlnerabil: persoane vdrstnice;
Codul apelului: POR/98/8/3/Cregterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Consiliul Local al Comunei Sivinegti , jude{ul Neam{; intrunit la lucrlrile
gedintei ordinare din data 31.07.2017

In baza ghidului specific aferent apelurilor cu nr. P.O.R./8/8.1/8.3/4/1; Grup vulnerabil:
persoane vdrstnice; POPJ98/8/3/Creqterea gradului de acoperire cu servicii sociale

in conformitate cu prevederile L egri27312006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare

Legii nr.5212003-privind transparenta decizionalE in administratia publica.republicatd,
in temeiul art.36, alin.(4),lit ,,d," art. 45 alin.(1), art.1i5 alin.(1) lit."b" din Legea

administra[iei publice locale fi.21512001, republicatd, cu modificdrile si complet[rile ulterioare,

HoTARA$rE:

ABT 1. Se aproba proiectul "tNrmgmr CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
VARSTNICE IN LOCALITATEA SAVINE$TI, JUDETUL NEAMT" in vederea finanlArii
acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa prioritard 8, Prioritatea de

investilii 8.1, operaliunea B, nr. apelului de proiecteP.O.R./818.118.31A/1; Grup rulnerabil:
persoare vdrstnice;codul apelului: POR/98/8/3/Cregterea gradului de acoperire cu servicii
sociale.



ART 2. Se aprobd acordul de parteneriat intre Comuna Sdvineqti - lider de proiect gi Parohia
Sfin(ii Voievozi, S5vineEti in vederea implementdrii in comun a proiectului, conform Acordului
de parteneriat nr.6272131.07 .2017 care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

ART 3. Se aprobd valoarea toral5 a proiectului ''INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE VARSTNICE IN LOCALITATEA SAVINE$TI, JUDETUL NEAMT" in cuantum
de 2.396.230,53lei (inclusiv TVA) (Anexele 1-4).

ART 4. Se aprobd contribulia proprie in proiect a 139.177,091ei, reprezentAnd achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt qi contribufia de 2Yo din valoarea eligibili a

proiectului, in cuantum de 45.141,071ei, reprezentdnd cofinantarea proiectului 'NfnNlanf
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN LOCALITATEA SAVINE$TI,
JUDETULNEAMT".

ART 5. Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementirii proiectului
"iNruNlanr cENTRU DE zI IENTRU eERSoANE vARSTNTcE iN r,ocelrreree
SAVINE$TI, ruDETUL NEAMT-, pentru implementarea proiectului in cond(ii optime, se vor
asigura din bugetul local.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in condiliile
rambursErii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7- Se imputernice$te <Nume Si prenume> ....---...- sd semeneze toote actele
necesare Si contractul de finanlare tn numele <.............>Si al Partenerului, (nu este cazul).

ART 8. Prezenta hotdr6re se va comunica de c[tre secretarul Comunei S[vinegti in vederea
ducerii sale la indeplinire:

- PrimarulHORCIU DANIEL al Comunei Slvineqti, judetul Neam!.
ART 9.Prezenta hot6rdre va fi adusd la cunogtinla publicd prin afigare la sediul CL al Comunei
Sdvinesti, judetulNeamtgi publicare pe site-ul propriu Prim[riei Comunei Sdvinesti, judetul

Neamj.

Contrasemneazd pentru legalitale,

,,HoldrArca s lo adoplald in unsnimilale de voluri

1ffi"'D



Anexa I
Principalii indicatori tehnico-economici ai investi{iei

Suprafala construiti/desfesurate amenajata prin Ac=Ad=823mp

Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatE ir lei, cu TvA $i,

b) itrdicatori millimali, respectiv indicatori de performanti - elemetrte lizice/capacititi fizice care sI indice

atingerea fintei obiectivului de investi(ii - qi, dupi caz, calitativi, in coltformitate cu standardele, normativele

. NumSr locuri de parcare:6 locuri

. POT:24.54%

. CUT:0,24
Durata de realizare a proiectului: 44 de luni, din care 24 de luni sunt alocate etapei de execulie a lucrdrilor.

ID

ln

respectiv, lerE I'vA, ditr care C+lU), iD conlormitate cu devizul getreraU

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

valoare2) lferi
rvA) TvA Valoare cu TVA

Iei lei lei

TOTAL GENERAL 2.O',t6.632 379.599 2.396.231

din care C+M h.2+ 1.3+ 1.4+2+ 4.1 +4.2+ 5.1.1 1.476.720 280.577 1.757.297

$r tehnice in Yigoare;

Obiectul Aria construita Aria desfasurata

CONSTRUCTII EXISTENTE 823mP+130mP =953mP 953mp
Pa rcare 123 mp

Curte de serviciu 570 mp

Trotuare 935 mp

Curte lnterioara 63 mp

Spatii verzi In incinta 1239 mp (31.90%)

Total suprafata proprietate 3883.00 mp



Anexa nr, 2
Surse de finanlare a proiectului



Auexa nr. 3

Acordul de parteneriat pentru proiectul cu titlul

"iI.{FITNTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE iN LOCALITATEA
SAVNE$TI, JUDETUL NEAMT"



Anexa nr. 4

Descrierea Investitiei din D.A.L.I.

"INEIINTARE CENTRU DE zI PENTRU PERSoANE VARSTNICE iN LoCALITATEA
SAVINE$TI, JUDETUL NEAMT,


