
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participarii Orasului Alesd la „Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 

– 2020, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – „Susţinerea creşterii eficiente a 
ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen” si aprobarea contributiei 
proprii pentru proiectul „Makers - Centru integrat de educatie pentru dezvoltarea unui oras de 

profesionisti”( Makers - Vocational learning HUBS for developing a Maker city) 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Aleşd, 
 Luând act de raportul de specialitate nr. 487 din 19.01.2018, elaborat de 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd și de 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Aleșd; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii cadru nr. 195/2006, a descentralizării, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “b” şi „d”, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Aprobă participarea Orașului Alesd ca partener lider, în cadrul proiectului 
intitulat:,, Makers - Centru integrat de educatie pentru dezvoltarea unui oras de profesionisti 
(Makers - Vocational learning HUBS for developing a Maker city), aprobarea bugetului total al 
proiectului 2.431.098 euro, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – 
„Susţinerea creşterii eficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului 
endogen”  
 Art.2. Aprobarea contributiei proprii a partenerului Orasul Alesd, în procent de 2%, din 
valoarea ce revine Orasului Alesd, în sumă de 18.279,94 euro, respectiv suma de  
26.502,93 euro, reprezentând 2% din valoarea ce revine partenerului  
Colegiul Tehnic „Al.Roman” Aleşd. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 
Aleşd. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor pentru 
exercitarea controlului legalităţii actelor administrative, primarului oraşului Aleşd, 
compartimentului implementare proiecte 
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Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 “abțineri” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie  
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