
HCL nr. 49 din 30 iunie 2011

hcl_049_2011.html[15/12/2018, 01:18:22]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 49
din 30 iunie 2011

 
cu privire la acordul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru depunerea şi aprobarea cheltuielilor aferente

proiectului
„Proiecte de  e-sănătate în Câmpulung Moldovenesc”  

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iunie  2011;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 10883 din 30.06.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 10884 din 30.06.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc nr. 2896 din 27.06.2011;
- Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa

prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”;

- Ordonanţa de urgenţă nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice
către autorităţile administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 28 iunie 2010 privind aprobarea transferului către Consiliul Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc a managementului asistenţei medicale a Spitalului  municipal Câmpulung Moldovenesc;

- Art. 1, alin.(2), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 , alin.(2), lit. b) şi d), alin.(4) lit. a), alin.(6), lit. a), pct. 3,  art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-(1)Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc îşi dă acordul cu privire la depunerea proiectului „Proiecte de  e-sănătate
în Câmpulung Moldovenesc ” .

(2)Solicitantul finanţării este Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.
Art.2.-Se aprobă bugetul proiectului, după cum urmează:

- valoarea totală a proiectului este de 1996400 lei (inclusiv taxa pe valoarea adăugată );
- taxa pe valoarea adăugată  aferentă valorii totale   a proiectului este de 386400 lei;
- valoarea cheltuielilor eligibile este de 1610000 lei;
- valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 1.577.800 lei, reprezentând 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Art.3.-In situaţia în care proiectul va fi admis pentru finanţare se aprobă plata din bugetul local a sumei de 32200 lei  reprezentând 2%
din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului şi   a sumei de 386400 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată (cheltuială neeligibilă), care
va fi restituită bugetului local.

Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc şi Serviciul venituri, cheltuieli şi
patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Ilie Bilinschi

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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