ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul Operational Regional
2014 – 2020 - Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale
Primarul Orasului Avrig,
Având in vedere: `
- HCL Avrig nr.43/2015 privind întocmirea documentaţiei pentru accesarea
fondurilor structurale în vederea reabilitării şi modernizării infrastructurii Liceului
Tehnologic Mârşa, Oraş Avrig;
- raportul de specialitate nr.180/05.01.2018 intocmit de Biroul Proiecte cu
finantare internationala;
Tinand seama de prevederile;
- Ordinul MDRAPFE nr.7002/2017 pentru aprobarea Ghidul solicitantului pentru
axa 10 din POR 2014-2020;
- Ordinul MDRAPFE nr.7004/2017 pentru aprobarea Ghidul solicitantului pentru
axa 10 din POR 2014-2020;
- art.20 alin.(1) lit. j), art.41 alin.(1), Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificari si completari ulterioare;
-art.1766 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu modificări
ulterioare;
In temeiul art.10, art.36 alin.(2) lit. e), coroborat cu alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e),
art.45 alin.(2) lit.f), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publica locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se aproba participarea Orasului Avrig - Judetul Sibiu la Programul
Operational Regional 2014 – 2020 - Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii
educationale, prin depunerea a doua cereri de finantare pentru reabilitarea si
modernizarea infrastructurii Liceului Tehnologic Mârșa, astfel:
1. Cladirea gradinitei, pentru a fi depusa pe Axa 10 – Pl 10.1 investitiile in
educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor
de educatie si formare, obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare
la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii
cu risc de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat invatamantului
anteprescolar si prescolar;
2. Cladirea liceului, unde va functiona invatamantul obligatoriu, pentru a fi
depusa pe Axa 10 – Pl 10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusive in
formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare,
Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participarea la nivelul educatiei
timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de
parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat invatamantului obligatotiu;
Art.2: Se asigura din bugetul local suma de 41.000 lei la care se adauga T.V.A.
pentru acoperirea costurilor suplimentare necesare intocmirii documentatiilor tehnico
economice si a cererii de finantare.
Art.3: Primarul Orasului Avrig, prin compartimentele de specialitate raspunde de
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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