ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOCANI
HOTĂRÂRE
Privind elaborarea si implementarea unui proiect in cadrul

PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN in Comuna CIOCANI,
judetul Vaslui

Consiliul Local al Comunei CIOCANI, judetul Vaslui, intrunit in sedinta extraordinara din data de 16.08.2016;
Luând in dezbatere expunerea de motive a Primarului comunei CIOCANI, si raportul compartimentului
aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea proiectului POCU.
Având in vedere oportunitatea oferită de programul POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4. „Incluziunea
socială şi combaterea sărăciei”, avand obiectivul specific 4.2.
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile
marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, se doreste realizarea cererii de finantare si
depunerea spre finantare a unui proiect pe axa mentionată.
Proiectul poate avea valoarea totala maxima de 6 mil. euro (valoare care se va determina in urma studiului
de analiză la nivelul comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanţare - se estimeaza o valoare de
aproximativ 3 mil. euro aferent comunei CIOCANI) si va avea următoarea componenţă:

Solicitant Comuna CIOCANI;
Partener 1- O instituţie publica de învăţământ acreditata din reţeaua naţională (
ISCED 0-2), din Comuna CIOCANI;
Partener 2- ONG/SRL- responsabil cu partea socială;
Partener 3- ONG/SRL- furnizor de formare profesionala , informare , consiliere si antreprenoriat;

În baza prevederilor art. 36 alin. (4) lit d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată , cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art.45 alin. 1 din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Hotărăste:

Art1. Se aproba elaborarea si implementarea unui proiect POCU, în Comuna CIOCANI, judetul Vaslui.
Art.2. Se aprobă contribuţia proprie (cofinanţarea) Comunei CIOCANI pentru asigurarea cheltuielilor eligibile
reprezentand 2 % din valoarea aferentă Primăriei Ciocani, in cadrul proiectului.
Art.3. Se desemnează domnul Călin Gheorghe, Primarul Comunei CIOCANI, ca reprezentant legal al proiectului.
Art. 4. Se aprobă realizarea anunţului de selecţie a partenerilor privaţi din cadrul proiectului.
Art. 5. Se aprobă realizarea studiului pentru realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate pentru
fundamentarea cererii de finanţare.
Art.6. Primarul Comunei CIOCANI va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, iar secretarul o va comunica
Institutiei Prefectului Judeţului Vaslui si o va aduce la cunostinţă publică prin afişare.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
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Contrasemnează secretar,
Abaza Iosefina

