


ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA NAPRADEA
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR.30
3 iulie2020

privind aprobarea instrumentarii proiectului " Mai apropape de comunitate -
servicii socio-medicale pentru toti'l depus la FRDS- apelul nr.4 ooDezvoltareLocala"

, finantat din fonduri provenite de Ia Granturile SEE , Norvegiene 2014-2021 si
Guvernul Romaniei.

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 3496 din 2 iulie 2020 a primarului comunei Napradea

si avizul favorabil al comisiei de speci alitate din cadrul consiliului local;
- prevederile Legii nr. 12911998 privind infiin{area, organizarea qi funclionarea

Fondului Rom6n de Dezvoltare Social6, publicatd, cu modificarile si completarile
uterioare;

- O.IJ.G nr. B8/ 2012 privind cadrul institu{ional pentru coordonarea,
implernentarea qi gestionarea asistenfei financiare acordate Romdniei prin Mecanismul
financiar al Spa{iului Econornic European qi prin Mecanismul financiar norvegian pe
perioada de programare 2009-2074, aprobatd prin Legea nr.24612013;

- Legea finanlelor publice locale nr. 27312006, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare;

In temeiul art.l36 alin.(l) si art. 243 alin.(l) lit. a) din O.II.G. nr.57l 2019
privind Codul adrninistr ativ, initiaza prezentul

norAnAsrr,:

Art.l - Se aproba instrumentarca proiectului " Mai apropape de comunitate -
servicii socio-medicale pentru toti", depus la FRDS- apelul nr.4 "Dezvoltare Locala" ,

finantat din fonduri provenite de la Granturile SEE , Norvegi ene 2014-2021 si Guvernul
Romaniei.

Art. 2 - Se aproba modelul Acordului de parleneriat incheiat intre comuna
Napradea, judetul Salaj CIF 4495042 , reprezentata prin Primar Fodor Vasile ("Partener
de Proiect 6) si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Vrancea,
reprezentata prin Director Rodica Davidean denurnit in continuare "Promotor de
Proiect".

Art.3. in perioada de sustenabilitate a proiectului (5ani),UAT- comuna
Napradea, judetul S6laj se angajcaza sa sprijine proiectul, in conformitate cu acordul de
parteneriat, astfel:
- asigura un spa(iu cu minim 2 posturi de lucru complet echipat (birou, scaun
birou,dulap/fiqet,echipamentelT,internet, utilitdli, automobile - deplasare echipa etc);
- asigura acoperirea costurilor de func{ionare a Cabinetului Medical Mobil (CMM)
(consumabile,combustibil,intretinere,materialeetc),conformcererii de finan{arelacordului
de parleneriat, pentru sprijinirea accesului la servicii socio-medicale a categoriilor



defavorizate din zona vizatd (consultalii qi tratamente in specializdrile
oftahnologie,ORl,medic ind internS, ecografi e generald, kinetoterapie) ;

-asigura acoperirea costurilor in vederea menfinerii resurselor umane, pe intreaga
perioada de sustenabilitate, in scopul asigurdrii serviciilor socio-medicale, conform
cererii de finanlarelacordului de parteneriat.

Art.4.Se imputernicegte Primarul Comunei Napradea s5 semneze modelul
Acordului de parleneriat.

Art 5- Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Napradea,
urm6nd a fi comunicate celor in drept, in termenul prevazut de lege, de cStre secretarul
general al comunei Napradea, judetul Salaj.

Art 6- Prezenta hotdrdre se comunicdla
- lnstitutia prefectului jude{ului Salaj;
- Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Vrancea;
- Dosar qedin{a;
- Primarul cornunei;
- Locuitorii comunei prin afisare;
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