MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 319/ 03.07.2015

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Aurora Doina Chichinete

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393
“EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!”
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul comun al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finaţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Ghidul Solicitantului –
Condiţii Generale şi Specifice (CPP 188), contractul de finanţare POSDRU/188/2.2/S/155393,
cod SMIS:59034;
În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015,
cofinanţarea de 60.666,10 lei de către Consiliul Local Sector 6 a proiectului cu titlul „EU
ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!”, contract finanţare POSDRU/188/2.2/S/155393, cod SMIS
59034, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului care este de 3.033.310,45 lei.
Art. 2. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare
implementării optime a proiectelor în condiţiile rambursării/decontării ulterioare din instrumente
structurale.
Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte pe durata pregătirii proiectelor
şi a implementării acestora, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalitaţii
de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi
ajutorului de stat.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei
Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Aurora Doina Chichinete
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