ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

HOTĂRÂREA Nr.204
privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”Stagii de practică inovative pentru o
dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și
competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și
formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor
de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competenţelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de
26 noiembrie 2020, legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”Stagii
de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic BRAD
SEGAL Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa
prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității
sistemelor de educaţie și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și
consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin
mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de
ucenicie”, proiect din inițiativa primarului;
Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub
nr. 35368/19.11.2020 şi Coraportul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea
și al Liceului Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea, înregistrat sub nr. 35369/19.11.2020 și
nr. 8020/19.11.2020;
Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului Condiții specifice ”Stagii de practica inovative pentru o dezvoltare durabila” ce va fi depus de
Liceul Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman
(POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de investiție
P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și formare pentru piața muncii, facilitarea
trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și a
calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de
învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de
învăţare dual și de ucenicie”;
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În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. 4) lit. a) și alin. (7), lit. b), art. 136 alin. (1),
art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă pentru Liceul Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea cofinanțarea în
cuantum de 0.62% din valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Liderul de Parteneriat pe durata
proiectului ”Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă”, ce va fi depus în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și
competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și
formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor
de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
competenţelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”.
Art. 2 Se împuternicește Directorul Liceul Tehnologic BRAD SEGAL Tulcea, doamna
Irina FILIPESCU, să semneze legal valabil, în numele şi pentru Liceul Tehnologic BRAD SEGAL
Tulcea în calitate de partener documentele aferente aplicării proiectului ”Stagii de practică
inovative pentru o dezvoltare durabilă”.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.
Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei
Hotărâri, autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali
prezenţi.
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