ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea proiectului
“I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa“, in comuna Mînăstirea, judetul
Călăraşi
Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 26.05.2016,
având în vedere:


raportul de specialitate intocmit de compartimentul fonduri europene din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;



raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Mînăstirea;



Hotararea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind legile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;



Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a
Instrumentelor Structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,
modificarile si completarile ulterioare;



Ghidul solicitantului conditii generale POCU 2014-2020;



Ghidul solicitantului – conditii specifice

“Dezvoltare locala integrate (DLI3600 ) in

comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome” finantat
prin Axa Prioritara 4 / Prioritatea de Investitii 9.ii/Obiectivul specific 4.1 din cadrul
Programului Operational Capital Uman 2014-2020.


prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba, participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea
proiectului “I.D.E.I-Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa“, in comuna Mînăstirea, județul

Călărași”, in cadrul cererii de propuneri de proiecte “Dezvoltare locala integrata (DLI3600 ) in
comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome” finantat prin
Axa Prioritara 4 / Prioritatea de Investitii 9.ii/Obiectivul specific 4.1 din cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020.
Art. 2. Se aproba conform fondurilor bugetare alocate, cofinatarea reprezentand 2% din
valoarea eligibila – aferenta cotei de participare in parteneriat la implementarea proiectului, pe
o durata de 36 de luni de la data semnarii acordului de finatare.
Art 3. Consiliul Local Mînăstirea angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectelor si a
implementarii acestora, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de
sanse, nediscriminarii, tratamentului egal, impartialitatii, proportionalitatii, eficienta utilizarii
fondurilor, asumarea raspunderii, confidentialitatii, protectiei mediului, eficientei energetice,
achiztilor publice si ajutorului de stat.
Art. 4. Primarul Localitatii Mînăstirea și Serviciul Public Asistenta Sociala din cadrul
aparatului propriu al primauluii comunei Mînăstirea, vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei, conform competențelor.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor și
instituțiilor interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Ştefan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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