Intern

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate,
Secretar,
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru
copii, părinți și cadre didactice”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
g) Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Crasna , în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr…………..., prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr………., prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Crasna,
Consiliul Local al comunei Crasna, jud. Salaj adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „„Soluții inovative și integrate în educație
pentru copii, părinți și cadre didactice”, Cod MySMIS: 106414, denumit în continuare Proiectul.
Art.2. Comuna Crasna se obligă să asigure contribuția proprie la Proiect în sumă de
26,986.31 lei.
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Art.3. Aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Beneficiar :Fundația Ruhama, cu
sediul în Oradea, Bihor, str.Universității nr.4, email office@ruhama.ro , telefon 0259 456 180, codul
fiscal 8530231, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 şi Partener Comuna Crasna, cu
sediul în comuna Crasna, nr.13, jud.Sălaj, email primaria@crasna.ro, telefon: 0260 636 066, codul
fiscal 4495115, având calitatea de membru 2/Partener 2., conform Anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Aprobă desemnarea domnului Anderlik Istvan Lorand în calitatea de coordonator
local al Proiectului.
Art.5. Aprobă suma de 9000 lei pentru linia bugetară – contribuție proprie a Comunei
Crasna la proiect, pentru primul an de implementare, respectiv pentru anul 2018.
Art.6. Aprobă punerea la dispoziția proiectului a spațiilor unităților școlare din Comuna
Crasna, fără a afecta în niciun fel forma de derulare și programul procesului educațional derulat în
unitățile școlare
Art.7. Aprobă organigrama Proiectului, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia dl. Bogya
Miklos, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.
Art.9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Crasna,dl. Bogya Miklos.
Art.10.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Crasna în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Salaj și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariacrasna.ro.

INIȚIATOR,
PRIMAR
BOGYA MIKLÓS
Voturi: pentru:...............
împotrivă........
abţineri.............
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
Nr...

EXPUNERE DE MOTIVE
privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru
copii, părinți și cadre didactice”
În temeiul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 a fost depus proiectul
„Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice” de către Fundația
Ruhama. Comuna Crasna are calitatea de partener în acest proiect.
Titlu: ”Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice.”
Cod MySMIS: 106414
Solicitant (Lider de parteneriat/Partener 1): Fundația Ruhama
Partener 2 : Comuna Crasna
Bugetul proiectului:
Din care
Din care Comuna
Total
Ruhama
Crasna
lei
lei
lei
Valoare totală
Din care - Valoare totala
contribuție proprie la proiect

2,713,611.57

1,364,299.52

1,349,312.05
26,986.31

Total din fonduri europene
2,686,625.26
Grupul țintă:
Vârsta:
0-2 ani Copiii care au 3 - Copiii care incep
5 ani
cls 0
Grup țintă
27
58
3 grupe de Scoala A doua șansă
după scoala
Din care,
21
44
copii romi
Propun aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Beneficiar: Fundația Ruhama,
având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 şi Partener Comuna Crasna, având calitatea de
membru 2/Partener 2.
Propun desemnarea domnului Anderlik Istvan Lorand în calitatea de coordonator local al
Proiectului.
Propun aprobarea sumei de 9000 lei pentru linia bugetară – contribuție proprie a Comunei
Crasna la proiect, pentru primul an de implementare, respectiv pentru anul 2018.
Propun punerea la dispoziția proiectului a spațiilor unităților școlare din Comuna Crasna,
fără a afecta în niciun fel forma de derulare și programul procesului educațional derulat în unitățile
școlare. Propunem aprobarea organigramei Proiectului.
Având în vedere necesitatea și oportunitatea proiectului pentru dezvoltarea comunei
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, propun aprobarea proiectului de hotărâre
inițiat.
PRIMAR,
BOGYA MIKLÓS
ROMÂNIA
APROB
JUDEŢUL SĂLAJ
PRIMAR
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COMUNA CRASNA
Nr...

BOGYA MIKLOS

RAPORT
privind implementarea proiectului „Soluții inovative și integrate în educație pentru
copii, părinți și cadre didactice”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
h) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
i) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
j) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
k) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
l) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
n) în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
propunem aprobarea proiectului de hotărâre.
În temeiul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 a fost depus proiectul
„Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice” de către Fundația
Ruhama. Comuna Crasna are calitatea de partener în acest proiect.
Titlu: ”Soluții inovative și integrate în educație pentru copii, părinți și cadre didactice.”
Cod MySMIS: 106414
Solicitant (Lider de parteneriat/Partener 1): Fundația Ruhama
Partener 2: Comuna Crasna
Bugetul proiectului:
Din care
Din care Comuna
Total
Ruhama
Crasna
lei
lei
lei
Valoare totală
Din care - Valoare totala
contribuție proprie la proiect

2,713,611.57

1,364,299.52

1,349,312.05
26,986.31

Total din fonduri europene
2,686,625.26
Grupul țintă:
0-2 ani Copiii care Copiii care incep cls 0
Vârsta:
au 3 -5 ani
Grup țintă

27

58

Din care,
copii romi

21

44

3 grupe de Scoala după
scoala

A doua șansă

Propunem aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Beneficiar: Fundația Ruhama,
având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 şi Partener Comuna Crasna, având calitatea de
membru 2/Partener 2.
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Propunem desemnarea domnului Anderlik Istvan Lorand în calitatea de coordonator local al
Proiectului.
Propunem aprobarea sumei de 9000 lei pentru linia bugetară – contribuție proprie a
Comunei Crasna la proiect, pentru primul an de implementare, respectiv pentru anul 2018.
Propunem punerea la dispoziția proiectului a spațiilor unităților școlare din Comuna Crasna,
fără a afecta în niciun fel forma de derulare și programul procesului educațional derulat în unitățile
școlare. Propunem aprobarea organigramei Proiectului.
Având în vedere necesitatea și oportunitatea proiectului pentru dezvoltarea comunei
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, propun aprobarea proiectului de hotărâre.
CONSILIER ,
MITRULY SANDOR

