JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NT.22
din 30.05.2019

privind aprobarea depunerii cererii de finan{are qi participirii comunei Albeqti la
implementarea unui proiect in cadrul Programului Opera{ional Capital Uman 2014-2020
(POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locall in comuniillil"
marginalizate din
zona rurall qi/sau in oraqe cu o popula{ie de p0nI Ia 20.000 locuitori" AP 5/ pig
.vil OS S.2
Consiliul Local al comunei Albeqti,
Analizdnd proiectul de hotdr6re impreuni cu expunerea de motive nr.4372127.05.2019
a
primarului comunei Albeqti privind aprobarea participarii comunei Albeqti la implementarea
unui
proiect in cadrul Programului Opera{ional Capital Uman 2014-2020 (POCU) ,,Implementarea
strategiilor de dezvoltare locald in comunitdfile marginalizate din zona rurald qilsau
in oraqe cu o
populafie de pdnd la 20.000 locuitori,,Ap 5/ pl 9 .vi/ OS S.Z;
V6zdnd:
- Raportul de specialitate nr.43 8 6127 .05.2019 intocmit de inspector Varvara
Marcel din cadrul
compartimentului Impozite qi Taxe al Prim[riei Albeqti, cu privire la necesitatea aprob6rii
participdrii
comunei Albegti la implementarea unui proiect in cadrui Programului Operalionat
Capital Uman
2014-2020 (POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locall in comunitafile
marginalizate din
zona rural[ $i/sau in oraqe cu o populafie de pdnd la 20.000 locuitori" Ap
S/ pl9 .vilOS S.2;
-Avizele de specialitate nr.4470,4478
Si 4479 din 30.05.2019 ale comisiilor de specialitate din
cadul Consiliului Local al comunei Albeqti;
Avdnd in vedere prevederile:
-Ghidului de finanfare POCU 2014-2020 cod 20t4Ro05Mgop00l- ,,Implementarea
strategiilor de dezvoltare locald in comunitdfile margi nalizate din zona rurald gi/sau
in oraqe cu o
populalie de pdnd la 20.000 locuitori" AP 5l PI 9 .;/ oS 5.2, publicatd pe
pagina de internet a
Ministerului Fondurilor Europene;
-OUG nr.64 12009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 36212009, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 6412009, aprobate prin
Hotararea Guvemului Romaniei nr. 2lgl20l2;
- oUG nr. 4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru
perioada de programare 2014-2020;
- H'G' nt' 9312.016 de aprobare a Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
oUG nr' 4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor- europene pentru perioada
de
programare 2014-2020;
-Legea w.273/2006 privind finanfele publice locale, actualizatd,. cu modificarile
ulterioare
lnbazaart.36 alin.4 lit "e" alin.7lit."a" inbazaart.45 alin.(l) gi alin.(2) lit.,,a,, qi
lit.f din Legea
nr.2l5/2001 a administrafiei publice locale,republicata, cu modificarile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1.Se aprobl participarea comunei Albeqti, judelul Mureq, la implementarea
unui proiect
in cadrul Programului operational Capital Uman zotq -'zoz0 (poCU) ,Tmplementarea
strategiilor

de dezvoltare locald in comunitdlile marginalizate din zona rurald qi/sau in orage
cu o populalie de
locuitori" AP 5/ pI9 .vil OS 5.2, in parteneriat cu:
l.Funda{ia Romtens, CUI 11258553, cu sediul in str. Aleea Stanild nr.2, bloc Hl2,
ap.l0,
Sector 3, Bucureqti;
2.Fundalia Metro Ministries, CUI 5093663, cu sediul in str.Zugravilor nr.19, Sighiqoara,
judeful Mureq;
3.$coala General6 Albegti, cu sediul in str.Lung6 nr.l 19, Albeqti, judelul Mureq.
Art.2. Se aprobS depunerea cererii qi proiectului de finanlaie in cadrul programului
Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locald
in
comunitalile marginalizate din zonaruraldqi/sau in oraqe cu o populalie de pAnI la 20.000 locuitori,,
AP 5/ PI9 .vilOS 5.2.
At.3.Se aprobd contribulia locald de 2%o din valoarea bugetului aferent comunei Albeqti,
conform cerinlelor Ghidului.
Art.4.lndeplinirea prezentei revine ordonatorului principal de credite, primarului comunei
Albeqti.
pdnd la 20.000

Art.S.Prin grija secretarului comunei Albegti, prezenta hotdrdre se aduce la cunostinta
cetd{enilor prin afiqare la sediul Primdriei qi pe site-ul comunei Albegti
uA r[e9mugaalbe-s-t_i.rp gi va
fi comunicatd, in termenul prevlzut de lege, cdtre: Institufia prefettului
Jrd.trl IrIr*$, p.i-urrt
comunei Albeqti, Compartimentul Contabilitate, Compartimentul Impozite gi Taxe.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
STROIAN ZAH

CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR PURCARIU DANUT

