ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax
0242523554

HOTARARE
PRIVIND
APROBAREA INFIINTARII GRUPULUI DE INITIATIVA LOCALA
IN CADRUL PROIECTULUI „ TRANSPUNEREA POLITICILOR EUROPENE IN PRACTICI
LOCALE ; PROGRAME DE INCLUZIUNE PENTRU ROMI IN MOD EXPLICIT , DAR NU
EXCLUSIV”
Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din data de
28 Septembrie 2012;
Avind in vedere;
- Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat
sub nr..3255/27.08.2012.
- expunerea de motive a primarului , inregistrata sub nr.3219/27.08.2012;
- Acordul de parteneriat pentru implementarea Proiectului Transpunerea politicilor europene in
practici locale;Programe de incluziune pentru romi in mod explicit, dar nu exclusiv, semnat intre
Primaria Comunei Ulmeni si CMC Roma Consulting;
- prevederile art.36 alin.2 lit.e, alin.7 lit.a, art.62 alin.1 si art.124 din Legea administratiei publice locale ,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ulmeni,inregistrat sub
nr.3723/28.09.2012
In temeiul art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale , nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1 Se aproba infiintarea Grupului de Initiativa Locala , in cadrul proiectului „Transpunerea
politicilor europene in practici locale ; Programe de incluziune pentru romi in mod explicit , dar nu
exclusiv „.
Art.2.Anexa nr.1, privind modul de organizare si functionare a Grupului de Initiativa Locala , face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Ulmeni, dl Uleia Gheorghe ,sa asigure ducerea la
indeplinire a responsabilitatilor Consiliului Local, prevazute in Anexa nr. 1, la hotararea de infiintare a
Grupului de Initiativa Locala, in cadrul proiectului „Transpunerea politicilor europene in
practicilocale:Programe de incluziune pentru romiin mod explicit, dar nu exclusiv”.
Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare tuturor celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CATANA ION
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