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          Proiect  

    
 HOTARARE  

 

- 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  

 
Art. 2– Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea 

care va semna  acordul de asociere..  

 

 

 INITIATOR      contrasemneaza  

 PRIMAR      SECRETAR GENERAL UAT  

    Ing. Opris Alexandru      jr. Ioana Madalina Roman  
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     Raport de specialitate  

- privind aprobarea  unei asocieri cu Asociatia Romilor din Fagaras  

 

 

 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 

 

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, propun 

aprobarea incheirii parteneriatului sus mentionat , acesta fiind benefic pentru 

comunitatea de romi din orasul nostru.  
 

 

   INTOCMIT  

  SECRETAR GENERAL UAT  

  Jr. Ioana Madalina Roman  
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    Raport de Aprobare  

- privind aprobarea  unei asocieri cu Asociatia Romilor din Fagaras  

 

 

 

Analizand propunerea de parteneriat   formulata de Asociatia Romilor din 

Fagaras   prin adresa nr273/21.01.2021 prin care ne anunta  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 

 

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

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

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun 

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 conform acodrului de Asociere anexat prezentei  

 

 

 

 

    PRIMAR  

   ING. OPRIS ALEXANDRU  

  


