ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORĂNI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 7
Din 28.02.2014
privind aprobarea implementării proiectului
"Şcoală după şcoală- pentru copiii romi din Ciohorăni, judeţul Iaşi"

Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judeţul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014;
Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 40 din 07.02.2014, cu privire
aprobarea implementării proiectului "Scoală după scoală- pentru copii romi din Ciohorăni, judeţul
Iasi";
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 41 din 07.02.2014;
Având în vedere prevederile Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi
Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii
sociale" finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
2009-2014;
Având în vedere Apelul pentru propuneri de proiecte, Schema de granturi mici "Local",
lansat la data de 10.12.2013;
Având în vedere necesitatea reducerii abandonului şcolar
precum şi necesitatea
îmbunătăţirii fecvenţei şcolare pentru elevii Şcolii Gimnaziale Ciohorăni, aflaţi în situaţii de risc;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finaţele publice locale;
Având în vedere precdedile H.C.L. nr.48 din 30.08.2013, privind însuşirea inventarului
domeniului public al comunei Ciohorăni;
Având în vedere avizul Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr. 47 din 20.02.2014;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, înregistrat sub nr.46 din 20.02.2014;
Având în vedere avizul Comisiei învăţământ, sănătate, familie, activităţi social culturale ,
culte, muncă şi protecţie socială protecţie copii tineret şi sport, înregistrat sub nr.48 din 20.02.2014 ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.l, alin.2 lit.d si alin.6 lit.a pct.l din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată si completată ;
în temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată si completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Consiliul Local al comunei Ciohorăni constată si aprobă necesitatea şi oportunitatea
implementării proiectului "Scoală după scoală- pentru copiii romi din Ciohorăni, judeţul Iaşi"
finanţat în cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" Schema de
granturi mici "Local", derulat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Art.2. Aprobă participarea comunei Ciohorăni la susţinerea costurilor pentru implementarea
proiectului "Scoală după scoală- pentru copiii romi din Ciohorăni, judeţul Iaşi".
Art.3. în vederea implementării proiectului prevăzut la art.l, Consiliul Local al comunei
Ciohorăni, pune la dispoziţie în mod exclusiv, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului
cât şi după finalizarea acestuia, pentru o perioadă de cinci ani, spaţiul situat în localul Şcolii
Gimnaziale Ciohorăni, identificat potrivit anexei nr.l, la prezenta hotărâre.
Art.4. Aprobă efectuarea de lucrări de reabilitare a spaţiului pus la dispoziţie pentru
implementarea proiectului"Scoală după scoală- pentru copiii romi din Ciohorăni, judeţul Iaşi".
Art.5. Consiliul Local al comunei Ciohorăni, se angajează să asigure sustenabilitatea
proiectului "Scoală dupa scoală- pentru copii romi din Ciohorăni, judeţul Iasi" pentru o perioadă
de cinci ani de la data încheierii perioadei de implementare, conform planului de sustenabilitate al
proiectului, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta .
Art.6. Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) va fi adusa la cunoştinţa publică;
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