ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI

HOTARARE
Nr.43 din 2 iulie 2020
pentru aprobarea a cheltuielilor de sustanabilitate legate de Proiectul UAT Oras Topoloveni „Implicare pentru
nevoile comunitatii" depus in cadrul apelului nr.4 "Dezvoltare locala" lansat in cadrul Programului "Dezvoltare
locala, reducerea sAraciei
crqterea incluziunii romilor" finanIat prin Granturile SEE
Norvegiene 2014-2021 si
Guvernul Romaniei "

Consiliul Local al orasului Topoloveni, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinary
publica in data de 2 iulie 2020 ;
Avand in vedere :
- Referatul de specialitate nr.5378 din 30.06.2020 al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, pentru proiectul de hotarare referitor la aprobarea a cheltuielilor
de sustanabilitate legate de Proiectul UAT Oras Topoloveni „Implicare pentru nevoile comunitatii"
depus in cadrul apelului nr.4 "Dezvoltare locala" lansat in cadrul Programului "Dezvoltare locala.
reducerea saraciei §i cre§terea incluziunii romilor" finantat prin Granturile SEE §i Norvegiene 20142021 si Guvernul Romaniei " Si administrat de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) ;
- Referatul de aprobare al Primarului ora§ului Topoloveni, in calitate de initiator al Proiectului de
Hotarare anterior mentionat;
- Inscrisurile care stau la baza proiectului de hotarare, respectiv: (i) Plan de sustenabilitate;
(ii) Notificare documente suplimentare emisa de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS);
Vazand prevederile:
- OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 *i Mecanismului financiar
norvegian 2014 -2020;
- Art.129 alin.(4) lit.a), d) alin.(7) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019 cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul *art.139 alin.(1) coroborat cu art.140 alin.(1) din Codul Administrativ aprobat prin
OUG nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
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•

Art.1. Se aproba introducerea in bugetul anual al UAT Orasul Topoloveni a cheltuielilor
necesare mentinerii investitiei initiale, conform estimatului stabilit prin Planul de Sustenabilitate —
Anexa 1, realizate in cadrul proiectului „IMPLICARE PENTRU NEVOILE COMUNITATII" depus
in cadrul apelului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei i cresterea incluziunii romilor" finantat prin
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 4 "DEZVOLTARE LOCALA pe o perioada de
sustenabilitate de 5 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
Art.2. 1) Secretarul general al orasului Topoloveni va comunica prezenta hotarare:
- Prefectului judetului Arges pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului Orasului Topoloveni pentru aducere la indeplinire;
- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) ;
- Compartimentului de Achizitii publice, Investitii, Programe de Dezvoltare;
- Oricarei persoane interesate.
(2) Compartimentul „Relath Publice" va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "HOTARARILE
AUTORITATII DELIBERATIVE" - care poate fi accesat de la urmatoarea adresa:
vvww.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.
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Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de /5-- voturi "pentru" ; ."-- voturi "impotriva" din totalul de
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Anexa 1
La HCL Topoloveni Nr.43
din 2 iulie 2020

Plan de Sustenabilitate
pentru proiectul

„Implicare pentru nevoile comunitatii"
In conformitate cu prevederile Capitolului 2.11 din ghidul solicitantului APELUL NR. 4
"DEZVOLTARE LOCALA" privind sustenabilitatea obligatorie pentru proiectele ce prevAd achizitii de
echipamente, respectiv:
„ in cazul proiectelor in care intreaga valoare a achizijiei de echipamente este considerate eligibila de
catre OP, perioada minima de sustenabilitate este de cel pujin 5 ani de la data aprobeirii de catre OP a
raportului final al proiectului, perioada in care echipamentele vor fi folosite in scopul proiectului. In
aceast a perioada, echipamentele vor fi asigurate Impotriva daunelor, iar PP fi partenerii vor aloca
resurse pentru mentenanfa for (in conformitate cu art. 8.3 paragraful 2 din Regulament)."
In acest sens, conform obligatiile prevAzute in art. 8.3 paragraful 2 din Regulament Promotorul de Proiect,
respectiv Orapl Topoloveni va bugeta resursele necesare pentru:
•

•
•

Asigurarea in mod corespunzAtor investitiilor realizate impotriva pierderilor, cum ar fi incediu,
furt sau alte incidente ce pot fi asigurate in mod normal, atat in timpul implementArii proiectului
cat §i in timp de cel putin cinci ani dupA finalizarea proiectului;
Intretinerea corespunzAtoare pentru intretinerea investitiilor timp de cel putin cinci ani dupe
finalizarea proiectului;
Asigurarea oricAror altor resurse pentru a raspunde unor nevoi identificate ulterior i in legaturA
cu obligatiile de sustenabilitate aferente investitiilor realizate in cadrul proiectului „Implicare
pentru nevoile comunitatii".
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