ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii demersurilor de a căuta parteneri pentru
implementarea proiectului/proiectelor care vor fi elaborate pentru accesarea
finanțării din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
Consiliul Local Macea
Având în vedere:
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 4240/29 07 2013 din care rezultă
intenția de a aplica în vederea accesării unei finanțări prin intermediul POSDRU
pentru un proiect care să aibă ca obiectiv general Dezvoltarea unui pachet complex
de măsuri ce vizează corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și
abandonului școlar prin înființarea unui centru de tip „A doua șansă” axat pe
servicii de orientare, consiliere și asistența educațională, astfel se va genera un
efect pozitiv pe termen lung in cadrul comunității prin reintegrarea în educație a
persoanelor care nu au finalizat ciclul obligatoriu de învățământ și remedierea
lacunelor educaționale, toate aceste lucruri ducând la mai multe oportunitati pentru
persoanele din grupurile ținta de a-și completa studiile in vederea gasirii unui loc
de munca.
• Raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 4241/29 07 2013
• Prevederile art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei
publice locale, republicată,
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale
republicate,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă inițierea demersurilor de a căuta parteneri pentru implementarea
proiectului/proiectelor care vor fi elaborate pentru a accesa finanțări din Fondul Social
European (FSE), prin intermediul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane ( POS DRU).
Art. 2 – Se încredințează Primarul comunei Macea cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 3 – Hotărârea se comuncă cu: Instituția Prefectului Județului Arad, Primarul comunei
Macea.
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