
 

 

R O M Â N I A                                                                                    
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    – Consiliul Local – 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .   130  
privind aprobarea  implementării proiectului  

”ACȚIUNI COMUNITARE UNIFICATE PRIN MUNCĂ” 
 
 
              Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
25.08.2016 ; 
              Având în vedere  expunerea de motive  a domnului Primar Delicoti Vasile , raportul Compartimentului 
de specialitate, avizul Comisiilor de specialitate numărul 1, 2  şi 3 şi avizul de legalitate al secretarului 
comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Ghidului de finanțare POCU 2014-2020(1)”Dezvoltare Locală 
Integrată(DLI3600) în comunitățile marginalízate”, Axa Prioritară 4 ”Incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. Regucerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.AP4/ PI 9.ii/ OS 4.2. 
 În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ultarioare; 
 În temeiul prevederilor art.45 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului privind aprobarea  implementării proiectului ”ACȚIUNI 
COMUNITARE UNIFICATE PRIN MUNCĂ” corespondent liniei de finanțare PROGRAMULUI OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN POCU 2014-2020 (1) ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalízate”, 
Axa Prioritară 4 ”Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.2. Regucerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate .AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2. 
 Art.2. – Se aprobă contribuția de 2% conform cerințelor Ghidului, bugetul proiectului fiind de maxim 
6.000.000 de euro pe o durată de 3 ani, începând cu data implementării proiectului. 

Art. 3. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de 
ordonator principal de credite. 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Poarta Albă, 
județul Constanța. 

Art.5. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa şi o va 
face publică prin afișare.   
 Art.6.- Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 
„abţineri”, din totalul de   11  voturi exprimate. 
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 Preşedinte de şedinţă: 

 Consilier, 
 

  RAICIU VASILE 
Contrasemnează: 

Secretarul comunei Poarta Albă 
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