
            
ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
     CONSILIUL LOCAL

       HOTĂRÂRE
privind sustinerea proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul

Caransebeș”

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17.08.2016,
         Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi Avizul Comisiei de 

specialitate nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului 
public si privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes, 
  Vazand referatul nr.21049/09.08.2016 al Serviciului de Integrare Europeana, Informatizare,   
Protectia Mediului si Comunicare, privind sustinerea cererii de finantare pentru proiectul „O șansă 
pentru comunitățile  marginalizate  din  municipiul  Caransebeș”,  de  către  Consiliul  Local  al  
municipiului Caransebes,      

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit.c) alin.(5), lit.a), alin.(6) lit.a), si art. 45  alin(1), alin.(2), 
lit.d)  art.115  alin.(1),lit.b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  
modificările şi completările ulterioare,

     HOTĂRĂŞTE:
  
  Art.1.Se  aprobă  aplicarea  de  către  municipiul  Caransebeş  a  proiectului  „O șansă  pentru
comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”,  în valoare totală de 24.953.547,70 RON, în
vederea contractării unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 –
2020, Axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 3600) în care există populație aparținând minorității rome”.

         Art.2.   Se aprobă contribuţia proprie  la  cheltuielile  eligibile  ale  proiectului,  în  valoare de  
minim  226.574,39 RON, reprezentând minim 2%. 

        Art.3  . Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru toate cheltuielile neeligibile în valoare de  
0,00 RON,inclusiv cheltuielile conexe şi a resurselor financiare necesare implementării optime  a  
proiectului,  în  condiţiile  rambursării-decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  din  instrumente  
structurale.

        Art.4. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pus la dispoziție de către AM POCU  
între Municipiul Caransebeș – în calitate de lider de parteneriat, partenerii privați selectați urmare a  
derulării procedurii de selecție a partenerilor privați – Asociația Organizația Pentru  Strategii  și  
Programe de Dezvoltare, Caritas Filiala Caransebeș și partenerii publici – Colegiul Național Traian
Doda și Spitalul Municipal de Urgență Caransebes.
     Art.5.Se  aprobă  respectarea  condițiilor  privind  durabilitatea  proiectului  conform  Anexei
6:Declarație  pe  propria  răspundere  privind  asumarea  responsabilității  pentru  asigurarea
sustenabilității  măsurilor  sprijinite,  precum  și  extinderea  perioadei  minime  de  asigurare  a
durabilității pentru toate acțiunile menționate în declarația mai sus menționată de la perioada minimă
de 6 luni, la o perioadă de 7 luni .
     Art.6. Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  Primarul  municipiului
Caransebes prin Serviciul de Integrare Europeana, Informatizare, Protectia Mediului si Comunicare
        Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Serviciului  de  Integrare  Europeana,  Informatizare,  Protectia  Mediului  si

Comunicare ;
• Directia Economica;
• Serviciul Investitii Achizitii;



• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                      L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

      CARANSEBEŞ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
      Data 17.08.2016                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI 
     Nr. ...................                                                                                    CARANSEBEŞ

    AB/M.B.                                                                                                     Ana Bratu
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