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 HOTARAREA nr. 18 

      Din 10.02.2021 

 

- privind aprobarea  participarii in calitate de asociat in cadrul proiectului 

”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare locala 

reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin 

granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de 

Proiecte, ”Cresterea incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica 

C- Proiecte de abilitate a romilor 

  

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  ordinara in 

data de 10.02.2021 

          

Avand in vedere faptul ca Agentia Fundatia Comunitara Impreuna, in 

parteneriat cu Asociatia Romilor din Fagaras  si prin asociere cu UAT -urile 

Rupea, Cincu, Racos si Fagaras , au depus si a fost selectat spre finantare 

proiectul ”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare locala 

reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin granturile SEE 

si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de Proiecte, ”Cresterea 

incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica C- Proiecte de abilitate a 

romilor 

Vazand Raportul de Specialitate al Secretarului General, precum si 

raportul de aprobare al Primarului orasului Rupea,  

   

 In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 

3 lit. g din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:   

 

          HOTARASTE: 

 

ART. 1 – Se aproba participarea in calitate de asociat in cadrul 

proiectului ”Putem mai mult impreuna”, in cadrul programului „Dezvoltare 

locala reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor „ finantat prin 

granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul de Propuneri de Proiecte, 

”Cresterea incluziunii si abilitatea Romilor”, alocarea tematica C- Proiecte de 

abilitate a romilor conform acodrului de Asociere anexat prezentei  
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Art. 2– Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul 

orasului Rupea care va semna  acordul de asociere..  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

ANTAL MARIA                                                                   Secretar General U.A.T.  

                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  - doua 

mandate 
incetate de 

drept  

13  13 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


