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R O M Â N I A                                            

  CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                     COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                              cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului si bugetul proiectului  

“PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI 

PROMOVAREA VALORILOR UMANITARE” și a Acordului de parteneriat încheiat între 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Iancu Rosetti din 

comuna Roseți, județul Călărași 
 
 

Consiliul Local Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 31 Ianuarie 2022, 

 Având în vedere: 

-Prevederile Ghidului solicitantului-condiții generale și condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6-Educație și competențe, Prioritatea de 

investiții-10.i.-Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 20 alin.(1), art. 103 alin.(2), art. 104-106  din Legea nr 1/2011-legea educației naționale cu 

modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), lit. e) corelat cu alin.(4) lit. e), alin.9 lit.a)  din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând:  

-Adresa nr. 32/26.01.2022 transmisă de către Crucea Roșie-filiala județeană Călărași, 

-Raportul de specialitate  nr. 1217/27.01.2022 întocmit de către d-na Apostol Georgeta, inspector în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

-Referatul de aprobare nr.1218/27.01.2022 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-Avizele comisiilor de specialitate nr. 2, nr.3 din cadrul Consiliului Local înregistrate cu 

nr.1243/27.01.2022, nr. 1315/28.01.2022, 

-Prevederile H.C.L Roseți nr.49/25.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) corelat cu prevederile art.139 alin.(3) lit.f) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă pentru finanţare proiectul și bugetul proiectului “PREVENIREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ȘI PROMOVAREA 

VALORILOR UMANITARE”, în vederea finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritate de investiții 10.i - Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământ preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare OS 6.3& OS .6.6. 

Art.2. Se aprobă calitatea de partener nr. 2 în cadrul proiectului  mai sus precizat a Școlii 

Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași în baza Acordului de parteneriat 

încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Școala Gimnazială Iancu 

Rosetti.  
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Art.3.  a)-Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiară a 

Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti.  

b)-Alocarea financiară  a Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti în cadrul proiectului este 

de 146.521,00 lei, 2% reprezentând 2.930,4 lei. 

Art.4. Se împuternicește directorul Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti, în calitate de partener nr.2 să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti 

din comuna Roseți, județul Călărași. 

Art.5. Se vor asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia, 

de minim 6 luni de la finalizarea implementării. 

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Roseți și  

directorul Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași. 
- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, Instituției Prefectului-judeţul Călărași  

precum și instituțiilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local precum  și prin afișaj la sediul Primăriei 

comunei Roseți.   

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                                                               Contrasemnează,                                         

       Ionuț BANU                                                                          Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 

 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 10 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 31.01.2022  

http://www.comunaroseti.ro/

