ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn

privind aprobarea elabordrii gi implementirii unui proiect in cadrul programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020

2016:'

Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in gedinfi ordinari Ia data de
04 iulie

Avdnd in vedere prevederile H.G. nr. I8l20l5 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului
Romdniei de incluziune a cetdfenilor romAni aparfindnd minoritaJii rome pentru
perioada 2015

-

2020;

in conformitate cu prevederile Pachetului integrat pentru
cdtre Guvernul Rom6niei:

combaterea s6rdciei lansat de

lin0nd cont de interesul major al comunei Grivi{a, judeful vaslui, pentru

accesarea de

fonduri publice in vederea dezvoltdrii durabile a comunitd{ii;
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a), afi. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
2151200r privind administrafia public| rocald, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile
ulterioare:

HorAnAgrE:
Art. 1. -

Se aprobi necesitatea gi oportunitatea elabordrii gi depunerii proiectului in
cadrul Programului operafional capital Uman (Pocu) 2014
- 2020, Axa prioritard, 4:
Incluziunea sociald 9i combaterea sdrdciei, Obiectivul tematic 9: ',promovarea
incluziunii
sociale' combaterea sdrdciei gi a oricdrei forme de discriminare", Prioritatea
de investilii 9.ii
Inte grare a s o cio - e conomic 6 a c omunitrgilor margin alizate.
Art. 2. - Primarul comunei Grivila cu sprijinul compartimentului de resofi va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
Art' 3. ' Prczenta hotdrdre va fi comunicat[ persoanelor gi instituJiilor interesate prin
grij a secretarului comunei.
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Grivifa,04 iulie 2016

Nr.7
Hotdrdrea a fost aprobatd

cu l l voturi ,,pentru,', 0 voturi
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoTECT DE

HorAnAnn

privind aprobarea elaboririi gi implementirii unui proiect in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivifa, judeful Vaslui:
Avdnd in vedere prevederile H.G. nr. I8l20l5 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
Romdniei de incluziune a cetdfenilor romAni aparfindnd minoritdfii rome pentru perioada 2OI5 2020;

in conformitate cu prevederile Pachetului integrat pentru

combaterea sdrdciei lansat de

cdtre Guvernul Rom6niei;

Jindnd cont de interesul major al comunei Grivifa, judetul Vaslui, pentru accesarea de
fonduri publice in vederea dezvoltdrii durabile a comunitdlii;
in temeiul dispozi{iilor art. 36 qi art. 45 din Legea nr. 21512001 privind administrafia
publici local6, republicatd cu modificirile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
Art. 1. -

Se aprobd necesitatea gi oportunitatea elabordrii gi depunerii proiectului in
cadrul Programului Operalional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa prioritarl 4:
Incluziunea sociald 9i combaterea sdrSciei, Obiectivul tematic 9: "Promovarea incluziunii
sociale, combaterea sdrdciei gi a oric[rei forme de discriminare", Prioritatea de investilii f.ii
Inte grarea

s

o

cio - ec onomi

c

6 a c omunitdgilor margin alizate.

Art, 2. - Primarul comunei Grivifa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotbrdri.
Art. 3. -Prczenta hotdrdre va fi comunicatdpersoanelor gi instituliilor interesate prin grija
secretarului comunei.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

Av izal

entru le galitate
Secretar
Vitafu Bogdan Constantin
p

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DB MOTIVE
la proiectul de hotlrAre
privind aprobarea elaboririi gi implementlrii unui proiect in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
Domnilor consilieri, domnilor invitali,
in conformitate cu prevederile Legii nr, 21512001, privind administrafia publica locald,
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, a fost inifiat proiectul de hot[r6re cu titlul
de mai sus.
Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru elabordrea qi implementarea unui
proiect in cadrul Programului operational Capital Uman (poCU) 2014
-2020.
Ministerul Fondurilor Europene a lansat in data de 16 mai 2016 apelul de proiecte in
cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa prioritard, 4:
Incluziunea sociald 9i combaterea sdriciei, Obiectivul tematic 9: Promovarcaincluziunii sociale,
combaterea sirdciei gi a oricdrei forme de discrimirrare", Prioritatea de investilii f.ii Integrarea
socio-economicd a comunitalilor marginalizate si al cdrui obiectiv specific este: ',Reducerea
num6rului de persoane aflate in risc de sdrdcie gi excluziune sociald din comunitltile
marginarizate (non romr), prin implementarea de mdsuri integrate".
Obiectivul general il constituie facilitarea integrdrii socio-economice a membrilor
comunitd;ii marginalizate din comuna Grivila gi in mod special a cet[fenilor aflafi in risc de
sdrdcie gi excluziune sociald.
Pe termen lung, proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a scdderii numirului de
persoane aflate in prag de sdricie gi excluziune social6, a inserliei pe piala muncii.
Pentru aceste considerente am iniliat acest proiect de hotSrdre pentru aprobarea
elabor[rii gi implementdrii unui proiect in cadrul Programului Operalional Capital Uman
(POCU) 2014 -2020.
Av6nd in vedere cele expuse gi Jin6nd cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotdrare
intrl in competenfa Consiliului local, ca autoritate deliberativd, a administrafiei publice locale,
am iniliat acest proiect de hotdrdre, pe carcvdrog sd-l adoptafi in forma rcdactatd,.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
SECRETAR

RAPORT DE SPECIALITATB
la proiectul de hotlrdre
privind aprobarea elaboririi qi implementirii unui proiect in cadrul programului
Operational Capital Uman (POCU) Z0t4 - 2020
Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivifa;
examinAnd proiectul de hot[rOre privind aprobarea elabordrii gi implementdrii
unui
proiect in cadrul Programului operational capitar Uman (pocu) 2014 - 2020:
av6nd in vedere prevederile:
- H.G. rc. l8l20l5 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romdniei de incluziune a
cetdtenilor romAni aparJindnd minoritdlii rome pentru perioada 2015
-2020;
- Pachetului integrat pentru combaterea sdrdciei lansat de cdtre Guvernul Rom6niei;
- Legii nr.21512001 privind administrafia publicd locald, republicatl cu modificdrile qi
completirile ulterioare;
Jindnd cont de interesul major al comunei Grivila, judetul Vaslui, pentru accesarea de
fonduri publice in vederea dezvoltdrii durabile a comunitdfii;
consider[ cI proiectul indeplinegte condi]iile de oportunitate precum gi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglement eaz6 d.omeniul
de
activitate, motiv pentru care:

AYIZEAZA T.q,VORABTI,
proiectul de hotdrdre pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivila, in forma in care
a fost
rcdactat.
GriviJa, 30 iunie 2016

Secretarul comunei Grivila
V6tafu B ogdan Constantin

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
comisia pentru invrfrm6nt, sinrtate, familie, munci gi protecfie socialr,
cultur[ pi culte, juridici qi drepturile cetifenilor

la proiectul de hotirAre
privind aprobarea elaboririi qi implementirii unui proiect in cadrul programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014
-2020
Comisia de specialitate pentru invdf[mdnt, sdndtate, familie, munc6 gi protecfie
social6,
culturb gi culte, juridicd gi drepturile cetdfenilor;
Ludnd in discufie proiectul de hotdr0re privind aprobarea elaborlrii gi implementdrii
unui
proiect in cadrul Programului operational capital uman (pocu) 2014

-2020:

AVIZEAZA FAVORABIL
acest proiect de hotdrdre gi propune

consiliului local punerea in disculie a acestuia spre

adoptare.

Grivi{a, 01 iulie 2016

Pregedinte
e Cdtdlin

Topa

Membri:

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale,
buget - finanfe, administrarea domeniului public qi privat al comunei

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotlrf,re
privind aprobarea elaboririi gi implementirii unui proiect in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 -2020
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

-

sociale, buget

-

finanfe, administrarea domeniului public qi privat al comunei;

Ludnd in discufie proiectul de hotdrdre privind aprobarea elabordrii gi implementdrii unui
proiect in cadrul Programului operational Capital Uman (poCU) 2014

AV IZE AZA N,q.VO N,q.N

acest proiect de hotdrare gi propune

-2020:

rL

consiliului local punerea in discuJie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa, 01 iulie 2016

Pregedinte
Ilie Petru

Secretar
Silvestru Ge

Raportul d,e avizare a fost adoptat cu

_

voturi ,,po[tru,,,

_
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturd, gospodirire comunali,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi turism

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotir6re
privind aprobarea elaboririi qi implementlrii unui proiect in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 -2020
Comisia de specialitate pentru agriculturS, gospoddrire comunald, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecfia mediului pi turism;
Ludnd in discu{ie proiectul de hotlrdre privind aprobarea elabordrii gi implementdrii unui

proiect in cadrul Programului operational Capital Uman (POCU) 2014 -2020:

AYIZF,AZA rNVON,q.NrL
acest proiect de hotdrAre gi propune Consiliului local punerea in disculie a acestuia spre
adoptare.

Grivifa, 01 iulie 2016

Pregedinte

Paiu

Gabri a Luminila

$olcd Toader ...:

Ivan Dumitru ....
Topalea Gheorghe Cdtdlin.S
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Raportul de avizare a fost adoptat cu
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