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HOTARARE
privind alocarea spațiului Sala de sedinta a Consiliului Local al comunei Berezeni necesara
desfășurării Activității din cadrul proiectului cu titlul „SERVICII INTEGRATE PENTRU BUNICII
DIN BEREZENI", cod proiect 126336 în cadrul căruia UAT BEREZENI are calitatea de are
calitatea de partener 2 si ASOCIATIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI calitatea de Lider
parteneriat/Partener 1 .
Având în vedere:
-Referatul de aprobare a primarului comunei Berezeni ;
-Raportul compartimentului Proiecte si Achizitii publice ;
-Contractul de finantare nr. 6370/28.06.2019, pentru proiectul „Servicii integrate pentru bunicii din
Berezeni”,
-Adresa nr. 401 / 08.03.2021 a Asociatiei Centrul Diecezan Caritas Iasi , inregistrata la primaria
comunei berezeni, sub nr.1624/09.03.2021.
-Prevederile art.129 alin(2) lit. „c” alin (6) lit”a” din OUG 57/2019 privind Cosulul administrativ.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completariele ulterioare,
TOADER DIMA, PRIMARUL COMUNEI BEREZENI, JUDETUL VASLUI,
DISPUN:
Art. 1 – Se aprobă alocarea spațiului, domeniu public, Sala de sedinta a Consiliului Local al comunei
Berezeni din incinta sediului primariei comunei Berezeni , cu titlu gratuit si scutit de taxe si impozite
necesar desfășurării activității Expertului comunitar și a Coordonatorului activități partener din cadrul
proiectului cu titlul „SERVICII INTEGRATE PENTRU BUNICII DIN BEREZENI", cod proiect
126336 Activității 3: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, subactivitatea
A3.2 Dezvoltarea participarii sociale active și demne a persoanelor vârstnice, A3.3 Furnizarea de
programe de formare si participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici,
Art. 2 Spaţiul cu dotările actuale și cu cele prevăzute a fi achiziționate în cadrul proiectului va fi
folosit pentru activităţile proiectului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Berezeni în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Berezeni și Prefectului Județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul Primăriei comunei Berezeni , precum și pe pagina de internet wwwprimariaberezeni.ro.
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HCL a fost adoptata cu votul a ……consilieri “pentru” , a …....consilieri “contra” si a .........consilieri abtineri

