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JaDETaL IA$I
COMUNA LBTCANI
CONSILIAL LOCAL

Hotirirea nr. 16 12015
privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat cu ISJ Iaqi, Holt Iagi 9i $coala Gimnazial[ Le{cani

COI\SILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,
qedinfei ordinare din data de 16 februarie

legal constituit, intrunit la lucrdrile

2015,

,

Av6nd in vedere:
Adresa nr. 1568116.02.2015 al MEN - Inspectoratul $colar Jude{ean Iagi privind solicitarea de parteneriat
pentru proiectul "impreund pentru Copii" depus in cadrul Programului RO10 "Copii qi tineri aflafi in
iitoulii de risc Ai iniliative locale qi reginale pehtru reducerea inegalitSlilor nafionale gi pentru promovarea
incluziunii sociale";
nota de fundamentare gi proiectul de hotdr6re privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat, proiect
initiat de doamna consilier local Bejenaru Marinela, in temeiul dispozitiilor art.45, alin.6 dinLegea2T5l
2001 aadministratiei publice locale, republicata;
referatul nr. 109412015 intocmit de catre d-l Apalimaritei Dragoq $tefbni![, consilier juridic la Consiliul
Local Letcani, cu privire la necesitatea aprobdrii incheierii Acordului de parteneriat in cadrul proiectului

-

rnvocat;

-

prevederile hotSrdrii consiliului local nr. l5l20l5 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 ;
prevederile Legli 521 2003 privind'transparenta decizionala in adminishatia publica locala;
prevederile Legii educatiei nationale nr. ll 2011, cu modific[rile gi completf,rile ulterioare;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul educatiei, culturii, cultelor, muncii, sanAtdlii,

familiei, tineretului, integrdrii europene, al egalitdlii de

ganse

qi cu atribu{ii pe linie juridicd din cadrul

Consiliului Local;
In temeiul art.45 alin. I si art. I 1 5 alin. 1 lit.b din Legea nr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Acordului de parteneriat cu Inspeqtoratul $colar Jude{ean Iaqi; Filiala Iaqi a
Fundafiei Holt RomAnia-Fundafia de Consultanld qi Servicii Sociale pentru Copii qi Familii; $coala GimnazialS
Lefcani pentru proiectul ,,impreuni pentru Copii", depus in cadrul Programului RO10 ,,Copii 9i tineri afla{i in
situa(ii de risc qi ini{iative locale qi regionale pentru reducerea inegalitl{ilor nafionale qi pentru promovarea
incluziunii sociale,,, proiect finan{at prin Operatorul de Program: Fondul RomAn de Dezvoltare Social[ (FRDS) 9i
prin Granturi SSE 2009-2014 9i fonduri asigurate de Guvernul Romaniei.
Art.2 Primarul, compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei, $coala GimnazialS Lelcani, vor

Art.l.

Se aprob[ incheierea

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.,

cate un exemplar al prezentei hotarari primarului, compartimentului
gi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.
GimnazialeLe\cani
Iaqi,
financiar-contabil,ISJ
$colii

Art. 3 Secretarul comunei va inainta
O copii a prezentei hotarari va

Datd.

fi afisata ta sediul consiliului local pentru a fi

adusa la cunostinta pubhca.

astdzi: I 6.02.2015
ContrMmneaza,

ffffi-craudia

