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H O T A R A R E A  NR.82 

Din  15  Decembrie  2021   

 

 

         Privind: aprobarea proiectului “Educatie pentru sanatate, educatie pentru 

viata”a  Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Nationala de Cruce Rosie 

din Romania și Scoala Gimnaziala Romanu în vederea depunerii spre finanțare a 

proiectului prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  și a asigurării 

contribuției proprii în proiect, reprezentand  2% din alocarea financiara eligibila a 

Scolii Gimnaziale Romanu. 

 

 

Consiliul local al comunei Romanu, judetul Braila, întrunit în şedinţa ordinară la data 

15.12.2021. 

 

AVĂND ÎN VEDERE: 

 

Referatul nr. 5556/10.12.2021, a primarului comunei Romanu, Ioniță Steluta, cu privire la 

aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Societatea Nationala de Cruce Rosie din 

Romania și Scoala Gimnaziala Romanu și cu privire la contribuția proprie în proiect reprezentând 

cheltuielile eligibile în procent de 2% din alocarea financiara a Scolii Gimnaziale Romanu pentru 

proiectul  “Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata”; Cod SMIS 153652. 

Ghidul solicitantului- condiții generale și condiții specifice de accesare a fondurilor   în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educatie si competente, 

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

 Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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                                                     2. 

 Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit 

de către secretarul localităţii; 

         În conformitate cu prevederile art.38, art. 38
1
, art. 39 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 

publice coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 

52/2003 privind transparenta decizională. 

Luand in considerare avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.1 si 2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”alin.9,lit.a, din OUG nr.57/2019; 

In baza art.139 alin.1 si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul " Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata ", care este 

depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educatie si 

competente, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, 

Cod generat MySMIS 153652 " Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata " 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Societatea Nationala de Cruce 

Rosie din Romania și Scoala Gimnaziala Romanu în vederea depunerii spre finanțare a 

proiectului prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 și “2021-2025”. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiara a 

Scolii Gimnaziale Romanu (3087,17 lei) 

  Art.4. Se împuternicește d-na IOAN TĂNȚICA GEORGIANA, Directorul Școlii Gimanziale 

Romanu, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA 

ROMANU  

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei și al 

consiliului local al comunei Romanu, publicare pe site-ul propriu al comunei Romanu 

www.primariaromanu.ro și se va comunica persoanelor interesate, primarului comunei Romanu și 

Instituției Prefectului județul Braila privind controlul de legalitate. 

         

 

 

 
          CONSILIER,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                         Secretar general,   
     Chihaia Dan Lucian                                                               Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 10.12.2021   

 

 

         Privind: aprobarea proiectului “Educatie pentru sanatate, educatie pentru 

viata”a  Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Nationala de Cruce Rosie 

din Romania și Scoala Gimnaziala Romanu în vederea depunerii spre finanțare a 

proiectului prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  și a asigurării 

contribuției proprii în proiect, reprezentand  2% din alocarea financiara eligibila a 

Scolii Gimnaziale Romanu. 

 

AVĂND ÎN VEDERE: 

 

Expunerea de motive nr. 5556/10.12.2021, a primarului comunei Romanu, Ioniță Steluta, cu 

privire la aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Societatea Nationala de Cruce Rosie 

din Romania și Scoala Gimnaziala Romanu și cu privire la contribuția proprie în proiect 

reprezentând cheltuielile eligibile în procent de 2% din alocarea financiara a Scolii Gimnaziale 

Romanu pentru proiectul  “Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata”; Cod SMIS 

153652. 

Ghidul solicitantului- condiții generale și condiții specifice de accesare a fondurilor   în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educatie si competente, 

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

 Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                      

 

                                                             2. 

 Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit 

de către secretarul localităţii; 
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         În conformitate cu prevederile art.38, art. 38
1
, art. 39 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 

publice coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 

52/2003 privind transparenta decizională. 

Luand in considerare avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.1 si 2 litera ”b,c”, alin.4 lit.”d,e”alin.9,lit.a, din OUG nr.57/2019; 

In baza art.139 alin.1 si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul " Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata ", care este 

depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educatie si 

competente, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, 

Cod generat MySMIS 153652 " Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata " 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Societatea Nationala de Cruce 

Rosie din Romania și Scoala Gimnaziala Romanu în vederea depunerii spre finanțare a 

proiectului prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, “……………..”. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiara a 

Scolii Gimnaziale Romanu (3087,17 lei),    

  Art.4. Se împuternicește d-na IOAN TĂNȚICA GEORGIANA, Directorul Școlii Gimanziale 

Romanu, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA 

ROMANU  

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei și al 

consiliului local al comunei Romanu, publicare pe site-ul propriu al comunei Romanu 

www.primariaromanu.ro și se va comunica persoanelor interesate, primarului comunei Romanu și 

Instituției Prefectului județul Braila privind controlul de legalitate. 

         

 

 

                                                                  PRIMAR, 

 

                                                          IONIȚĂ  STELUȚA 
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