HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ” SCHIMB DE
DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU
MODERNIZARE ȘI MANSARDARE”

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor financiari
ai investiției cu titlul ”SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU
LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE
LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE ȘI MANSARDARE”, inițiat de către primarul comunei
Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.628/2021 al Consilierului primarului comunei Ciugud;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget,
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,
relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
Având în vedere:
- Contractul de finanțare cu nr. 5300/10.04.2020
- Documentația tehnică faza proiect tehnic nr. 07/2020
Ținând cont de prevederile:
- art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinului MDRAP nr. 5411 din data de 31.07.2018 pentru aprobarea ”Ghidului
Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/a/2 Grup vulnerabil persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8” Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiți 8.1 ”Investițiile în infrastructuri
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la servici sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 ”Creșterea
gradului de acoperire cu servici sociale”, Cod apel MY SMIS: POR/ 414/ 8”
- Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de
proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil persoane vârstnice - versiunea 31.07.2018;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul local al comunei Ciugud
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor financiari ai investiției cu titlul ”SCHIMB DE
DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE PRIMĂRIE ȘI CONSILIU LOCAL ÎN CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE ȘI UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CU MODERNIZARE
ȘI MANSARDARE”, conform devizului general actualizat - anexa parte integrantă din prezenta.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Consilierul Primarului;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.01.2021
Nr.14
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

