ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI
HOTARARE
privind aprobarea participarii la proiectul „Progresul comunitătii Găujani prin integrare”,
corespondent liniei de finantare PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 20142020 „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) in comunitatile marginalizate in care exista
populatie apartinand minoritatii rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.
Consiliul local al comunei Găujani, judetul Giurgiu, intrunit in sedinta ordinara in data de
31.08.2016,
conform prevederilor cuprinse in:
- Adresa O.N.G. ASSOC inregistrata la nr. 3214/24.08.2016;
- Ghidul Solicitantului Conditii Generale POCU 2014 – 2020;
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600 )
in comunitatile marginalizate rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
Tinand cont de Expunerea de motive nr. 3263/29.08.2016, precum si de Raportul
de specialitate al Compartimentului 3273/29.08.2016, avizul Comisilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Gaujani nr.3270,3271 si 3272 din 29.08.2016, in vederea
depunerii si implementarii unui proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman
2014 –2020 (POCU)
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(7) lit." a ", art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.(l) lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba parteneriatul cu:
- Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistenta Socială ASSOC, cu
sediul în municipiul Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3, judetul Maramureş, cod de
înregistrare fiscală RO 7930701, având ca reprezentant legal pe domnul Sălăjeanu
Florian Valeriu în calitate de Presedinte, având calitatea de Lider parteneriat
- Scoala Gimnazială Găujani, cu sediul în sat Găujani, comuna Găujani, str. Primariei
nr.1, judetul Giurgiu, cod de înregistrare fiscală 19146474, având ca reprezentant
legal pe doamna Carmen Gărăgău în calitate de Director Scoală, având calitatea de
Partener 2;
- Asociatia Forumul Tinerilor, cu sediul în Bucuresti, str. Bodesti nr.1,bl. K 6,
ap.20,sector 2, cod de înregistrare fiscală 18755002, având ca reprezentant legal pe
doamna Lidia Stoichici în calitate de Presedinte, având calitatea de Partener 3;
Art.2 Se aproba contributia locala de 2% (in cuantum de maximum 80.000 euro
(echivalent in lei) conform cerintelor Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, bugetul
proiectului fiind de maximum 4.500.000 euro pe o durata de 3 ani incepand cu data semnarii
contractului de finantare de catre liderul de parteneriat. Bugetul va fi calculat multianual in
cadrul procentului de 2% aferent.

Art.3 Secretarul Comunei Găujani va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
SOARE MARIN
Contrasemneza,
Secretarul comunei Gaujani
Grama Ioana-Doina
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