
ROMÂNIA                                                                                            
JUDETUL MURES 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARÂREA nr.18 
Din 31 august 2016 

 
privind acordul pentru initierea si depunerea unui proiect in cadrul : 

Programului  “Anul particparii si responsabilizarii cetatenilor III”,  sesiunea a-II-a, 
finantat de catre Guvernul Romaniei prin Agentia Nationala Pentru Romi 

 
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara de lucru, 

Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate  nr.4184 din 18.08.2016 al Biroului Financiar Contabil-

Resurse Umane, privind acordul pentru initierea si depunerea unui proiect in cadrul 
Programului  “Anul participarii si responsabilizarii III”,  sesiunea a-II-a, finantat de 
catre Guvernul Romaniei prin Agentia Nationala Pentru Romi; 

-Rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialiate din cadrul consiliului local; 
Tinand cont de: 

-Programul”ANUL PARTICIPARII SI RESPONSABILIZARII CETATENILOR III” 
sesiunea a-II-a;  

-Cadrul Metodologic privind programul anual al Agentiei Nationale pentru Romi 
pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice , alocate de la bugetul 
de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-H.G nr.18/2015 pentru aprobarea “STRATEGIEI DE INCLUZIUNE A 
CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME PENTRU PERIOADA 
2015-2020”, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind fiantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.14, art. 36 alin.( 2), lit.”b” si “e” si ale art. 45 alin.(2) 
,lit.”a” si “f”, dinLegea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1. Se aprobă initierea si depunerea  proiectului de finantare“SPERANTA DE 
MAI BINE” in parteneriat cu FUNDATIA LOC, in cadrul  PROGRAMULUI “ ANUL 
PARTICIPARII SI RESPONSABILIZARII CETATENILOR III”SESIUNEA A-II-A”,finantat 
de catre AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI, in valoare totala de 99.170 lei. 

Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului in procent de 10% din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile ale proiectului  in suma de 9.917 lei. 

Art.3.Se aproba parteneriatul in cadrul proiectului de finantare dupa cum 
urmeaza: 
 



 

SOLICITANT FUNDATIA LOC 

PARTENER 1 COMUNA OGRA 

RESPONSABILITATI  

SOLICITANT 1.Scrierea si depunerea proiectului de 
finantare; 
2.Asigurarea implementarii 
corespunzatoare a proiectului; 
3.realizarea raportarilor narrative 
intermediare si financiare 
4.Realizarea raportului final narativ si 
financiar; 

PARTENER 1 1.Va asigura cofinantarea proiectului in 
procent de 10% din valoarea totala a 
proiectului; 
2. Va asigura monitorizarea proiectului pe 
durata de implementare; 

 
Art.4. Se imputerniceste Primarul Comunei OGRA sa semneze parteneriatul cu 

FUNDATIA “LOC”. 
Art.5 . Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza 

Primarul comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resuse Umane. 
Art.6. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Mures, 

Primarului comunei Ogra si spre afisare. 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                                                     Contrasemneză 

         Lanțoș Ioan                                                                    SECRETAR,   
                                                                                   Crefelean Anicuța-Ramona                                    

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL MURES 
COMUNA OGRA 
Nr.______/_________2016 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordul pentru initierea elaborarii si depunerea unui proiect in cadrul  

 Programul”ANUL PARTICIPARII SI RESPONSABILIZARII III”SESIUNEA a-II-a;  

 Cadrul METODOLOGIC privind programul annual al Agentiei Nationale pentru 
Romi pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice , allocate 
de la bugetul de stat; 

 HG 18/2015 pentru aprobarea “STRATEGIEI DE INCLUZIUNE A 
CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME PENTRU 
PERIOADA 2015-2020; 
 

In cursul anului 2016 in cursul lunii august Guvernul Romaniei  prin Agentia Nationala 

pentru romi a lansat un program de finantare  “ ANUL PARTICIPARII SI 

RESPONSABILIZARII CETATENILOR III”  al carui obiectiv este de a consolida 

rezultatele unor politici publice, programe, actiuni si masuri cuprinse in STRATEGIA DE 

INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME 

PENTRU PERIOADA  2015-2020.Proiectele care urmeaza sa se depuna trebuie sa 

cuprinda obligatoriu  3 domenii prioritare: 

 1.EDUCATIE; 

 2.ADMINISTRATIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA; 

 3.COMBATEREA DISCRIMINARII; 

Solicitantii eligibili sunt asociatii non-profit relevante la nivel local in parteneriat cu 

administratiile publice locale. Valoarea maxima a acestor proiecte este de 100000 de lei 

cu o cofinantare de 10% din partea solicitantului. 

Presedintele FUNDATIEI LOC, DOMNUL GAGA VIOREL  ne-a prezentat acest 

program de finantare.Obiectivul general al proiectului urmareste incadrarea  in 

obiectivul programului “Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III”,abordarea pe 

domeniile Educatie, Administratie si dezvoltare comunitara, Combaterea discriminarii,  

actiuni cuprinse in Strategia de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii 

rome pentru perioada 2015-2020. 



Fundatia „Loc’’ in parteneriat cu Comuna  Ogra propune in cadrul cererii de finantare o 
abordare simultana a celor 3 domenii prioritare de interventie in viziunea Agentiei 
Nationale pentru romi; 
1.Pe Educatie ne propunem sa realizam Programul Scoala dupa Scoala, program de 
alfabetizare, program de invatare a limbii engleze, program de mentorare pentru 
adolescenti, program de educatie si socializare. 
2.Pe componenta de Administratie si Dezvoltare Comunitara ne propunem sa initiem si 
sa constituim un Grup local de actiune,care sa analizeze problemele cu care se 
confrunta comunitatea de romi si sa elaboreze un program local integrat. 
3.Pe componenta de Combaterea Discriminarii ne propunem sa derulam o campanie de 
informare si constientizare a preveniirii casatoriilor timpurii. 
 Este un proiect care va duce la reducerea abandonului scolar, la stimularea participarii 
membrilor comunitatii la viata sociala prin consultarea si includerea problemelor cu care 
se confrunta in programul local integrat realizat de catre Grupul Local de Actiune. 
Fundatia LOC  va avea obligatia in calitate de solicitant sa implementeze proiectul de 

finantare conform metodologiei si va raspunde de atingerea obiectivelor si indicatorilor 

proiectului. 

Avand in vedere oportunitatea acestui proiect de finantare propun Consiliului Local 

adoptarea unei hotarari care sa contina urmatoarele: 

 1.Aprobarea depunerii in parteneriat  impreuna cu FUNDATIA LOC    a 

proiectului de finantare  EUROINTEGRAREA COMUNITATII DE ROMI OGRA; 

catre AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI in valoare de 99170 de lei; 

 Cofinantarea proiectului in procent de 10% din valoarea totala a proiectului 

respectiv suma de 9917 lei. 

 Aprobarea parteneriatului intre Fundatia Loc si Comuna Ogra si imputernicirea 

primarului comunei sa semneze parteneriatul. 

 Primaria va monitoriza implementarea proiectului prin aparatul propriu de 

specialitate. 

 

 
 
PRIMAR, 
______________________________ 


