
          R O M Â N I A                                        A V I Z A T 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                             SECRETAR           
    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David 
    CONSILIUL LOCAL 

Nr. 120/211/22.08.2016  

P  R  O I  E  C  T   D E     H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia 

non-profit „L&C Consulting”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având  în  vedere  EXPUNEREA  DE  MOTIVE nr.  115/210/22.08.2016 a  Primarului 

Municipiului  Brad  prin  care  se  propune  aprobarea încheierii  unui  Acord  de  parteneriat  între 
Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting”;

În temeiul prevederilor Cap. II – Condiţii pentru solicitarea finanţării, 2.1. Reguli generale 
privind solicitanţii, 2.1.1.  Eligibilitate  solicitant  şi  parteneri  din Ghidul  solicitantului  – Condiţii 
generale – POCU 2014-2020, ale art. 36 alin. 7 lit. a) şi  art. 45  alin. 1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. -  Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia 
non-profit „L&C Consulting”, conform Anexei.

Art. 2.   –  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a 
semna Acordul de parteneriat.

Art. 5.  –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Relaţii 
Publice.

Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.  7.  - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul – Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroul Relaţii Publice,
- Asociaţiei  non-profit „L&C Consulting”. 

 

                                                           Iniţiator:
         P R I M A R

                                                       Florin Cazacu  



          R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA       
    MUNICIPIUL BRAD
           P R I M A R
  Nr. 115/210/22.08.2016

                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia 

non-profit „L&C Consulting”

          În perioada 16 mai 2016 – 15 septembrie 2016 s-a deschis linia de finanţare a Programului 
Operaţional  Capital  Uman  2014  -2020,  Axa  prioritară  4  –  Incluziunea  socială  şi  combaterea 
sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei 
forme  de  discriminare,  Prioritatea  de  investiţii  9.II  –  Integrarea  socio-economică  a  comunităţii 
marginalizate, Obiectiv specific 4.2 -Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Ghidul Condiţii generale şi Ghidul Condiţii specifice ale Obiectivului specific 4.2, defineşte 
ca obligativitate pentru unităţile administrativ teritoriale să facă parte din cadrul unui parteneriat în 
implementarea unui proiect pe această axă.

Deşi linia de finanţare este deschisă din 16 mai 2016, perioada de pregătire a proiectului a 
fost  una  îndelungată,  având în  vedere  că  presupune o  complexitate  de  activităţi  premergătoare 
elaborării efective a acestuia şi anume: întocmirea şi aplicarea de chestionare pentru populaţie în 
vederea identificării grupului ţintă şi a activităţilor necesare a fi derulate în proiect, interpretarea 
acestora şi identificarea imobilelor ce pot fi incluse în proiect.

În cadrul exerciţiului financiar 2014-2020 depunerea proiectelor se face în sistem electronic 
prin încărcarea electronică în aplicaţia „mysmis”, aplicaţie ce este supusă problemelor tehnice şi din 
motive  de  siguranţă  depunerea  proiectului  nu  poate  fi  efectuată  în  ultimele  zile  ale  liniei  de 
finanţare.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului 
de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 36 alin. 7 lit. a şi  art. 45  alin. 1 din 
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  ale art.  11 alin.  4 din Legea nr.  554/2004 a contenciosului administrativ,  actualizată, 
precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

     P R I M A R
                                                              Florin Cazacu


	H O T Ă R Ă Ş T E:

