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HOTĂRÂREA  nr. 90
din 17 decembrie 2021

              Privind aprobarea de principiu a cofinanţării necesară  pentru implementarea de către
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag a proiectului „Program de activităţi outdoor
pentru reducerea abandonului şcolar în judeţul Timiş” .

              Consiliul Local al  Comunei Nădrag, Judeţul Timi
              Având în vedere solicitarea nr. 2878 din 15.12.2021 a Liceului Tehnologic „Traian
Grozăvescu”  Nădrag  pentru  aprobarea  de  principiu  a  cofinanţării  necesară   pentru
implementarea  de  către  Liceul  Tehnologic  „Traian  Grozăvescu  ”  Nădrag  a  proiectului
„Program de activităţi outdoor pentru reducerea abandonului şcolar în judeţul Timiş”, finanţat
prin POCU, apelul de proiecte AP 6/PI 10.i/OS 6.3& OS 6.6.
              Având în vedere referatul nr. 2498 din 14.12.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul   nr. 2499 din 14.12.2021 al compartimentului  de
specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2500  din 14.12.2021 al comisiei de specialitate
a consiliului local;
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) alin. (7) lit. a) şi art.139 alin . (1) din
OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1  Se aprobă de principiu asigurarea unei  cofinanţări de la bugetul local pentru
cota de 2% din valoarea  de 50.000 euro ce revine Comunei Nădrag, cofinanţare  necesară
pentru implementarea de către Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag a proiectului
„Program de  activităţi  outdoor  pentru  reducerea  abandonului  şcolar  în  judeţul  Timiş”  ”,
finanţat  prin POCU, apelul de proiecte AP 6/PI 10.i/OS 6.3  & OS 6.6, având ca lider de
proiect USAMVB Timişoara şi ca parteneri Liceul Tehnologic Jimbolia,  Liceul Tehnologic
„Traian Grozăvescu ” Nădrag şi Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă „Constantin Paunescu”
Recaş. 
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  voturi pentru.
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu ” Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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