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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anumite proiecte  

privind aprobarea asocierii Municipiului Săcele cu GIZ (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, Stuttgart, Germany), în vederea participării la Proiectul „Consolidarea capacității și 

cooperării transnaționale pentru a spori 
gradul de ocupare a tinerilor devaforizați,  inclusiv a celor de etnie romă” (TEEM) 

 
   

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinara în data de 21.04.2016, 
 Având în vedere deschiderea liniilor de finanțare în cadrul Programului INTEREG D.T.P.  și 
oportunitatea participării, ca și partener,   în derularea unor proiecte la nivel transnațional; 
 Ținând cont de adresa GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Stuttgart, Germany), 
înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 17034/21.04.2016, prin care ne propune, în urma 
discuțiilor purtare la nivelul Primăriei Municipiului Săcele,  asocierea în vederea participării la proiectul  
„Consolidarea capacității și cooperării transnaționale pentru a spori gradul de ocupare a tinerilor devaforizați,  
inclusiv a celor de etnie romă” (TEEM);  
            Văzând Raportul de specialitate nr. 17052/21.04.2016  al Serviciului Public Local de Asistență Socială 
și Cantina de Ajutor Social; 

În temeiul art. 36  alin. (1), alin. (2) lit. e); alin. (7) lit. a), lit. c); art. 43 alin. (1); art. 45 alin. (1); art. 
61 alin. (2) si al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1.  Se aprobă asocierea Municipiului Săcele cu GIZ (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, Stuttgart, Germany), în vederea participării la Proiectul „Consolidarea capacității și 
cooperării transnaționale pentru a spori gradul de ocupare a tinerilor devaforizați,  inclusiv a celor de etnie 
romă”. 
 
          Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de 7.380 euro pe o perioadă de 30 luni, în vederea implementării 
proiectului „Consolidarea capacității și cooperării transnaționale pentru a spori gradul de ocupare a tinerilor 
devaforizați,  inclusiv a celor de etnie romă”, în condițiile aprobării cererii de finanțare și acordării finanțării. 
 
          Art. 3. Se mandatează Primarul Muncipiului Săcele pentru  a efectua demersurile necesare și pentru a 
semna documentele aferente acestui proiect.  
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           OBEALĂ RADU                                                                       C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17 
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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. Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 
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