ROMANIA
JUDETUL BVZAU
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL CISLAU
HOTARARE
privind participarea Comunei Cislau / Consiliul Local Cislau, ca partener' in
proiectul "Integrarea sociald- qi economicS- a persoaneior aflate in risc de s5'r5'cie
qi excluziune social5. din Vipereqti, Cisldu Ei P5-tar1age1e", alaturi de Comuna
SRL
Viperesti (partener), Orasul Patarlagele (partener), SC Concept Consulting
(partener) si Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului
(solicitant).
Consiliul LocaL Cislau, judetul Buzan1,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei cislau, inregistrata la nr
38s9123.08.2016;

- Raportul domnului Dragomir Eusebiu inregistrat la

3860 123.O8.2Ot6;
1ocal
Rapoartel e de avizare ale comisiilor de specialitate atre consiliului

-

nr'

nr'

3912,3913,3914 l2016;
prevederile OG 26l2OAO cu privire la Asociatii si Fundatii cu modificarile
si comPletarile ulterioare;

prevederile Ghidului Solicitantului actiunii 4.2 dirl cadrul Programului
operational capital Uman (POCU), prin care se incurajeaza colaborarea
in astfel de proiecte, ca actiuni eligibile, cu scopul den'toltarii economice
loca1e;

- prevederile art 14, art 36, alin 7 si art 45 din Legea 215 l2ool,
-

republicataLegeaAd.ministratieiPubliceLocale;
Prevederile Legii nr 3 15l2OO4 privind dezvoltarea regionala in Romania,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 74, att.36, 1it. e) coroborat cu a]I.ln.7,1it' a si art' 45
din Legea nr. 2lSl2OO1 privind administralia publica locala, republicatdcu rnodilicarile si completarile ulterioare;
TIOTARASTE:

cornuna cislau, judetul B]J.zaru
sc
(partener) cu orasul Patarlagele (partener), comuna viperesti (partener),
(GAL)
concept consulting sRL (partener) si Asociatia Grupul de Actiune Locala
valea Buzartlui (solicitant) pentru implementarea proiectului ""Integrarea

Art 1. Se aproba parteneriatul uAT

sociala Si economic5- a persoanelor aIlate in risc de s6.r5.cie qi excluziwne sociald
din Vipereqti, Cisldu qi P5.tAr1age1e",
Art 2. Se aproba participarea comunei Cislau/Consiuliul Local Cislau
la proiectul depus de Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului
,,Integrarea sociald qi economicS. a persoanelor aflate in risc de sdrd'cie qi
excluziune socialS. din Vipereqti, Cisldu qi PdtArlagele", in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU), actiunea 4.2 "Dezvoltare Locala Integrata
(DLI 360), in comunitatile marginalizate non-rorr,a"
Art. 3 Se impterniceste primarul comunei Cislau pentru semnarea

acordului de parteneriat precum si a tuturor inscriurilor necesare pentru

implemen tar e a proiectului.
Art. 4 Aparatul de specialitate al primarului comunei Cislau va aduce la
indepiinire obligatiile asumate prin acordul de parteneriat incheiat.
Art. 5 Cofinantarea din partea comunei Cislau/Consiliului Local va fi de
13300 Euro, pe p perioada de 3 ani de implementare.
Art. 6 Echipa de implmentare a proiectului va fi desemnata ulterior, dupa
aprobarea proiectului, prin Dispozitia primarului.
Art. 7 Comuna Cislau va avea buget propriu in cadrul proiectului si are
responsabilitatea implementarii unor actiuni sociale, educatie si de locuire.
Art. 8 Se aproba angajamentui ca dupa incheierea finantarii sa se mentina
obiectivele finantate prin proiect in conformitate cu cererea finantare aferenta
Ghidului POCU 2014-2020 actiunea 4.2 "Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360),
in comunitatile marginali zate nort-r orna"
Aft 9. Secretarul comunei va comunica prezenta hotaran:e autoritatilor si

institutiilor interesate.
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Nr.34
Cislau, 3$"CI8.20i.6
in sedinta din data
de 30.08.2016 cu respectarea art.45 alin. (1), Q) sau (3) din Legea nr.2l1l2OOl, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi Pentru, cu
O impotriva, cu O voturi abtineri din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local a1 comr'nei Cislau

prezenti la sedinta.

