CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 75
Din 27 octombrie 2016
privind aprobarea instrumentării proiectului „A doua sansa pentru tinerii si
adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei” prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 – Educatie
si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - Prioritatea de Investiții (PI)
10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru
reintegrarea în educație și formare” O.S. 6.2 – Creșterea participării la
învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc
depărăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și
a celor din mediul rural, O.S. 6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin
măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socioeconomic, O.S. 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și
de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în
sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și
programe de formare profesională, O.S. 6.6 Îmbunătățirea competențelor
personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării
unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli inclusive, pentru Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ștei
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenţii;
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi
f), şi ale alin.(6) lit.”a” punctele 11,13 şi 18, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
h) Hotărârii Guvernului nr. 454/2011, pentru modificarea şi completarea
Normelor Metodologice de aplicare ale Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2009 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programului National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea şi dezvoltarea
spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei in zonele
rurale, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 1262/2009;

i) Programului National de Dezvoltare Rurală şi ale Ghidului solicitantului
pentru Submăsura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică”
j) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 89/2015;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Luând act de:
a) expunerea de motive prezentata de primarul orasului Stei, în calitatea sa de
iniţiator, prin care se susţine necesitatea, oportunitatea proiectului şi potenţialul
economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b) analizând Strategia de dezvoltare a orasului Stei, Jud. Bihor pentru perioada
2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.70 din 22 decembrie
2014; constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local,

Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
urmatorului proiect:( Proiect dedicat colii Gimnaziale „Miron Pompiliu”, tei) „A
doua sansa pentru tinerii si adultii care au abandonat scoala in comunitatea din
Orasul Stei” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa Prioritara 6 –
Educatie si Competente, in cadrul obiectivelor specifice - OS 6.4 ”Creșterea numărului
de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația
obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe
de tip a doua șansă și programe de formare profesională”.
Art.2. În vederea instrumentării Proiectului „A doua sansa pentru tinerii si
adultii care au abandonat scoala in comunitatea din Orasul Stei”, Consiliul Local
confirma urmatoarele:Investitia propusa a se realiza prin intermediul proiectului se
incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Orasului Stei.In perioada urmatoare se vor
sustine pregatirea informatiilor necesare pregatirii proiectului in vederea depunerii
acestuia pentru etapa de evaluare
Art. 3 – Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului ca urmare a
semnarii Contractului de Finantare (eligibile, neeligibile si cofinantare) se vor
prevedea in bugetul local pentru perioada de realizarea investitiei, in cazul obtinerii
finantarii, potrivit legii
Art. 4. (1) Reprezentantul legal al Orasului este, potrivit legii, primarul
acesteia, în dubla sa calitate de primar şi de ordonator principal de credite.
(2) Primarul orasului Stei va asigura relaţia cu Guvernul Romaniei,
Autoritatea de Management POCU
Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei,Compartimentul Programe, Strategii, Finan ări
din cadrul Primăriei oraşului Ştei i coala Gimnaziale „Miron Pompiliu”, tei .
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- coala Gimnazială „Miron Pompiliu”, tei;
- Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primariei ora ului tei;
- Compartimentul Programe, Strategii, Finan ări;
- Afi are pe siteul Primăriei ora ului tei www.primariastei.ro;

- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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