
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobarea finanţării proiectului

“PROGRAM DE ASISTEŢĂ ANTREPRENORIALA
PETNRU ELEVI”

Având în vedere:
- Raportul nr. 925/28.01.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Adresa nr.163/28.01.2015 şi 273/16.02.2015 a Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” Balş ;
- Raportul nr. 33/25.02.2015 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială,

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ,
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu
modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
„Dezvoltarea Resurselor Umane”;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare
şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ghidul solicitantului - condiţii generale - Proiecte de grant si proiecte strategice -
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

- Ghidul solicitantului - condiţii specifice - Axa 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii". Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoala la viata activa”;
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

- Pprevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;
- În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. j)  şi art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001,

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă finanţarea proiectelui „PROGRAM DE ASISTENŢĂ
ANTEPRENORIALĂ PENTRU ELEVI” iniţiat de COLEGIUL TEHNIC JULIU MANIU”
BUCUREŞTI în parteneriat cu COLEGIUL TEHNIC „NICOLAE BĂLCESCU”- partener 1 ,
ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA -

R O M Â N I A
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt
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INTEGRA BUCUREŞTI- partener 2 si ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE
EUROPEANA SI REŢELE ASOCIATIVE ADERA BUCUREŞTI-partener 3.

Art. 2.
(1) Se aprobă finanţarea proiectului „PROGRAM DE ASISTENŢĂ ANTEPRENORIALĂ

PENTRU ELEVI” cu valoarea totală eligibilă necesara, respectiv un buget total eligibil de
839.133,24 1ei şi o contribuţie proprie de 16.782,66 lei in vederea derulării activitatilor
proiectului pe durata sa de implementare.

(2) Se aproba toate cheltuielile neprevăzute ale proiectului “ PROGRAM DE ASISTENŢĂ
ANTEPRENORIALĂ PENTRU ELEVI” ce revin COLEGIULUI TEHNIC
NICOLAE BĂLCESCU, aparute pe parcursul implementării proiectului.

(3) Se aprobă contribuţia proprie ce revine Colegiului Tehnic Nicolae Bălcescu - Balş din
costurile eligibile aferente proiectului „PROGRAM DE ASISTENŢĂ
ANTEPRENORIALĂ PENTRU ELEVI” şi având un cuantum total de 2% din valoarea
totală eligibilă a finanţării necesare, respectiv un buget total eligibil de 839.133,24 lei şi o
contribuţie proprie de 16.782,661ei.

Art. 3. Consiliul Local al Oraşului Balş se obligă să asigure resursele financiare necesare
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.

Art. 4. Consiliul Local al Oraşului Balş se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectului
şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de
şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de
stat.

Art. 5. Se împuternicesc directorul Colegiului Tehnic N. Bălcescu - Balş pentru semnarea
Declaraţiei de conformitate si angajament, precum şi a documentelor ce se anexează la Cererea de
Finanţare, în conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Art. 6. Se împuternicesc directorul Colegiului Tehnic N. Bălcescu - Balş să reprezinte
Consiliul Local al Oraşului Balş până la finalizarea implementării proiectului.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciului Buget-
Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Balş ,Colegiului Tehnic ,, Nicolae Bălcescu” Balş pentru
ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu George

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin

Balş, 26.02.2015
Nr. 3
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)


