
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 

privind aprobarea realizarii ~i depunerii unui proiect strategic in cadrul 
Programului Operafional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 6-

Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenfie 6.3 - Promovarea 
egalitafii de $anse pe piafa muncii cu tema ,FEME! IN SECOLUL 21 - competente 

profesionale pentru acces egalla ocupare ~i construirea unei cariere 
profesionale racordata la dezvoltarea durabila a comunitapi" 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 
A V AND IN VEDERE: 

~ Programul Operaponal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 adoptat prin Decizia Comisiei Europene C(2007) 5811/22.11.2007; 

~ Instructiunea DG AMPOSDRU nr.31 referitor la modul de inlocuire al 
I 

partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013; 
~ Instrucpunea DG AMPOSDRU nr.44 privind clarificarea unor aspecte 

privind implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013; 
~ Instrucpunea DG AMPOSDRU nr.47 privind clarificarea unor aspecte 

referitoare la implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-
2013; 

~ OUG nr.27 /2013, privind modificarea si completarea OUG nr.64/2009 
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea 
unor masuri financiare in vederea cre~terii gradului de absorbpe a 
fondurilor europene publicata 1n Monitorul Oficial nr. 
223/18.04.2013; 

~ Raportul de specialitate nr.155899 /27.06.2013 intocmit de 
Administratorul Public al Ora~ului Rovinari, domnul Podaru 
Constantin; 

~ Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al ora~ului Rovinari; 

~ Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
~ Prevederile Legii nr.273/2006, art. 44, privind finantele publice locale; 



~ Prevederile Legii nr.215/2001 privind administrapa publica locaUi 
republicata; 

HOTARA~TE: 

Art.l. Se aproba realizarea ~i depunerea unui proiect strategic in cadrul 
Programului Operafional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritarii 6 -
Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenfie 6.3 - Promovarea 
egalitiifii de $anse pe piafa muncii cu tema ,FEME! IN SECOLUL 21 - competente 
profesionale pentru acces egal la ocupare ~i construirea unei cariere 
profesionale racordata la dezvoltarea durabiHi a comunitapi". 

Art.2. (1) Se aproba demararea constituirii consorpului cu scopul de a 
realiza propunerea de proiect ~i cererea de finantare in cadrul apelului lansat in 
iunie 2013. 

(2) Se imputemice~te domnul Filip Dorin, Primar al Ora~ului Rovinari sa 
semneze acordul de parteneriat ~i documentele privitoare la depunerea cererii 
de finantare. 

' 
Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 

compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Ora~ului Rovinari. 

NR. '::/8 

Pre~edinte de ~edinta, Cu r Vodislav Claudiu 

· ~ 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata in 
~edinta publica ordinara din data de 27.06.2013 
cu un numar de 14 voturi pentru. 

VIZAT PENTRU LEG ALIT ATE, 
Secretar, 
Jr. P~u Aurora Carmen 

l 


