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HOTĂRÂREA NR. 63 

 
din 30 septembrie 2015 

 

 
privind aprobarea colaborării cu Fundaţia FAER în vederea implementării programului 

„Şcoală după Şcoală”, partea proiectului „Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în anul şcolar 2015/2016 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa cu nr. 83/05.06.2015 al 

Fundaţiei pentru Promovarea Agriculturii şi a Economiei Regionale Reghin Mureş – FAER şi 

propunerea Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 

pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d „ coroborat cu alin. (6), lit.” a „ pct.1 şi 

2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publică 

locală, republicată, cu modificările şi compeletările ulterioare; 
 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 

Art.1. Se  aprobă colaborarea cu Fundaţia pentru Promovarea Agriculturii şi a Economiei 

Regionale Reghin în vederea implementării programului „Şcoală după Şcoală”, parte a proiectului 

„Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” în 

anul şcolar 2015/2016 în cadrul UAT Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului pentru 1 grupă în sumă de 19.000 lei pe anul şcolar 

2015/2016, sumă care se finanţează din bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului. 

 Art. 3. Primarul Oraşului Miercurea Nirajului, in calitate de ordonator principal de credite 

si Serviciul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

conducerii Şcolii Gimnaziale „Deák Farkas”, Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la 

cunoştinţă publică. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 

    Nagy Keresztesi Jenő                                           Secretar  

                        Szentgyörgyi Ildikó 
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