
ROM\NIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA  OGRA                                                                                         

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 16

din 4 martie 2014

privind aderarea comunei Ogra  la Proiectul ” Educaţie pentru toți copiii din Ogra = 

Viitor!”, proiect derulat  în  cadrul Programului RO10 ,,Copii si tinerii aflati in situatii de 

risc şi Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea 

incluziunii sociale”

Consiliul local al comunei Ogra ,întrunit in sedinta ordinara din data de 4.03.2014,

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.892/3.03.2014 la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 

comunei Ogra ” Educaţie pentru toți copiii din Ogra = Viitor!”,

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 din cadrul consiliului local, 

Ghidul solicitantului Schema de granturi mici ,,LOCAL” , Programul RO10 ,,Copii si 

tinerii aflati in situatii de risc şi Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor 

nationale si promovarea incluziunii sociale”,

Prevederile art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6), lit.a) pct.2 din Legea nr,215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modiricarile sicompletarile ulterioare

In temeiul dispozitiilot art. 45 alin.(1) şi art 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr,215/2001 

privind administratia publica locala, republicata cu modiricarile si completarile ulterioare,  

  

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba  aderarea comunei Ogra la Proiectul ” Educaţie pentru toți copiii din 

Ogra = Viitor!”, proiect derulat  în  cadrul Programului RO10 ,,Copii si tinerii aflati in

situatii de risc şi Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si 

promovarea incluziunii sociale”, program finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al 

Spatiului Economic European (SEE) 2009 – 2014,  lansat de Fondul Roman de Dezvoltare 

Sociala.

Art.2 Se aprobă asigurarea locațiilor în care se vor desfășura activitățile proiectului 

derulate în parteneriat cu Fundația LOC și Grupul de inițiativă a comunității rome din Ogra și 

sustenabilitatea serviciilor socio-educaționale înființate prin proiect,timp de 5 ani după obținerea 

finanțării proiectului.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ogra.
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