
              

HOTARAREA Nr. 16/2020
Privind aprobarea cofinantării proiectului de investi iiții

”Developing and implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibăne ti commune fromști commune from
Vaslui county and Cărăhă ani village from tefan Vodă district”ști commune from Ștefan Vodă district”

Consiliul Local al Comunei Ibăne ti întrunit în edinta extraordinară, în data de  24.02.2020ști commune from ști commune from
- Analizând Schema de Grant a Programului Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020
- Expunerea de motive a Primarului comunei Ibăne ti cu privire la aprobarea cofinantării proiectului de investi iiști commune from ții

”Developing and implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibăne ti communești commune from
from Vaslui county and Cărăhă ani village from tefan Vodă district”ști commune from Ștefan Vodă district”

- Proiectul de hotărâre nr.   995/20.02.2020
- Având în vedere adresa nr. 695/17.02.2020  a BRCT Ia iști commune from
- Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice;ții
- Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale actualizatății

- Prevederile art.139 din Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ,ții ții

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

           Art.1 Se aprobă plafonul contribu iei Consiliului Local al Comunei Ivăne ti, în sumă de ții ști commune from 30.000 euro reprezentând
10,50%  din  valoarea  totală  a  proiectului  ”Developing  and  implementing  an  commune  Emergency  Situation
Management System by Ibăne ti commune from Vaslui county and Cărăhă ani village from tefan Vodă district”,ști, Județul Vaslui, ști, Județul Vaslui, ȘTE:
pe toată durata de implementare a proiectului, precum i orice costuri neeligibile sau alte costuri ce se referă la Proiect,ști commune from
din  cadrul  Programului  Opera ional  Comun  România-Republica  Moldova  2014-2020,  cu  titlu:  ții ”Developing  and
implementing an commune Emergency Situation Management System by Ibăne ti commune from Vaslui countyști, Județul Vaslui,
and Cărăhă ani village from tefan Vodă district”.ști, Județul Vaslui, ȘTE:

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a întocmirii /depunerii documenta iei proiectului mentionat la art.1 se desemneazații
Primarul comunei BENONE PLETEA.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

 Institu iei Prefectului judetului Vasluiții
 Partenerilor din cadrul proiectului i organismelor abilitatești commune from
 Primarului comunei

      
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘtefan Vodă district” Ștefan Vodă district” ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        24.02.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                             Secretar general, 

                                                                                                     Pîrlog George 
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