
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                         
                                                                                                    

                                    H O T A R A R E A  Nr. 47
                                                            din 25 octombrie 2016

privind intentia de depunere a unor proiecte finanțate prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții 10i 

Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Apelul de proiecte nr. 4. 
Programul„ȘCOALA PENTRU TOȚI”.

Consiliul local al Comunei Livezeni, judeţul Mureş întrunit în şedinţă  
ordinară,
             Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Livezeni şi 
raportul compartimentului de resort,precum  şi avizul comisiei de specialitate,
             Potrivit prevederilor cuprinse în  Ghidul de finantare POCU 2014 – 2020  
Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții 10i 
Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Apelul de proiecte nr. 4. 
Programul„ȘCOALA PENTRU TOȚI”,ale art.35 din Legea nr.273/2006 privind fina 
nţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
         In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
           In temeiul  prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a),pct.2, art.45  şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
                                                         
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :
                                                     
          Art.1 Se aproba intentia de depunere a unor proiecte finanțate prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - Axa prioritară 6 Prioritatea de 
investiții 10i Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Apelul de proiecte nr. 4. 
Programul„ȘCOALA PENTRU TOȚI”. Bugetul estimativ al proiectului  va fi de
2.100.000 Euro.
          Art.2 Se aprobă contribuţia locală de 2%  conform cerintelor Ghidului, din 
bugetul proiectului alocat comunei Livezeni, prin acordul de parteneriat pe toată 
durata implementării proiectului, însă nu mai mult de 3 ani începand cu data 
începerii implementarii proiectului. Bugetul va fi calculat multianual in cadrul 
procentului de 2% aferent, in calitate de Solicitant.

          Art.3 Se aprobă contribuţia locală de 2% conform cerintelor Ghidului, din 
bugetul proiectului alocat Scolii Gimnaziale Benedek Elek - Livezeni prin acordul de 
parteneriat pe o durata de maxim 3 ani începand cu data începerii implementarii 
proiectului. Bugetul va fi calculat multianual in cadrul procentului de 2% aferent, in 
calitate de Partener.

         Art.4 Consiliul Local al comunei Livezeni, se angajează ca după încheierea 
finanţării să menţină obiectivele finanțate prin proiect, în conformitate cu cererea de 
finațare aferenta ghidului POCU 2014 – 2020  Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 6 Prioritatea de investiții 10i ObiectiveSpecifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 
Apelul de proiecte nr. 4. Programul„ȘCOALA PENTRU TOȚI”.



         Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Comunei Livezeni, dl. BANYAI ISTVAN 
precum si dna. Oltean Peter-Anna, Director la Scoala Gimnazială Benedek Elek -
Livezeni, pentru a semna documentele aferente proiectului (Declaratii, Acord de 
Parteneriat, Cerere de finantare);
          Art.6. Se aprobă punerea la dispozitie a spațiilor și facilităților necesare 
proiectului, pentru implementarea acestuia și asigurarea sustenabilității măsurilor;

         Art.7. Se aprobă furnizarea de personal și experți, conform Cererii de finanțare 
și bugetului proiectului, precum și alocarea de resurse pentru personalul necesar 
asigurării sustenabilității măsurilor finanțate din proiect;
       
       Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş

- Primarului Comunei Livezeni

- Compartiment contabilitate

- Afişare
         

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 Contrasemnează,
             Ács  Sándor                                                                                        secretar
                                                                                                                     Hangan Aurelia


