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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea participării Municipiului Sacele la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), pentru implementarea 
proiectului «Incluziune Socială Pentru Toţi Membrii Comunităţii» 

 
           Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  22.05.2014, 
          Având în vedere deschiderea unei noi linii de finanţare (apel de propuneri de proiecte) „COERENT", în cadrul 
Programului finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (Granturile SEE 2009-2014), Primăria Municipiului Săcele propune folosirea acestei oportunităţi 
şi, implicit, depunerea unui proiect «Incluziune Socială Pentru Toţi Membrii Comunităţii» privind aprobarea 
participării Municipiului Săcele la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, precum şi încheierea unui acord de 
parteneriat, 
         Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr.23/03.04.2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 
financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009–2014, precum şi ale 
Ordinului nr.1683/659/07.10.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, 
Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 şi ale Ghidului aplicantului “ 
COERENT”; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17267 / 13.05.2014 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit.d), alin. (6)  lit. a) pct. 2; al art. 45 alin. (2) lit. (d) ); al art. 115 alin. (1) lit. 

b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

    
        Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Săcele la Programul Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc 
şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, pentru 
implementarea proiectului «Incluziune Socială Pentru Toţi Membrii Comunităţii». 
       Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele, domnul Ec. Nistor Radu Florea, să semneze toate 
documentele necesare depunerii cererii de finanţare şi implementării proiectului. 
       Art.3. Pe durata pregătirii şi implementării proiectului se vor respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul 
egalităţii de şanse, nediscriminării, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 
       Art.4.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER  LOCAL                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
         COLŢ RADU PAUL                                                              C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17 voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 
 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Serviciu de specialitate 

 
 


