ROMANIA
JUD ETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSI LIUL LOCAL

HOTARAR EA NR. 10
DIN 07.03.201 4
privind: aprobarea a tr ibuir ii in folosinta gratu ita unui spatiu si a unui teren situat in
Cladirea Scolii nr. 1 Barcea pentru derularea activitatilor specifice din cadrul proiect lui
" Pa s i su stinuti sp r e viitor - se rv icii integrate de sp r ij in comunitar" - cerere de finant· r e
depusa de Inspectoratul Scolar Judetean Galati in cadrul schemei de finantare RO IO"C pii
s i tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitati! r
nationale si promovarea incluziunii sociale"

Initiator: Zamfir Constantin , primarul comu nei Barcea, ju detu l Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 1897 din 06.03.20 14;
Consiliul Local al comunei Barcea, jud etul Galati, intrunit in sedinta de indata in ziua
de 07.03.2014;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata la nr. 1898 din 06.03.2014 a
domnului Zamfir Constan tin , primarul comu nei Barcea, judetul Galati ;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr. 1899 din 06.03.2014 intocmit
de compa rtimentul de resort din aparatul de specia litate al primarului comune i Barcea;
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliu lui local;
Avand in vedere adresa nr. 1744/05.03.20 14 a Inspecto ratului Scolar Judetean Galati
inregistrata la co muna Barcea sub numarul 1874/06.03.20 14 ;
Avand in vedere Ghidul solicitantului si documentele anexa aferente Granturile SEE 2009
2014 , Programul SINERGII, RO IO"Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale
pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale ";
Avand in vedere prevederile art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. "c" si art. 124 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza alt . 45 alin. (3) si art. 11 5 a lin. 1 litera "b" din Legea nr. 2 15/ 2001, privind
administratia pu bl i c ă l o ca l ă , repubJi cata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOT AR AST E:
Art. 1. Se aprobă atribuirea in folosinta gratui tă a unui spatiu si a unui teren din incinta
Cladirii Scolii nr. 1 Barcea - domeni u public al comunei Barcea , situat in comuna 8arcea, str.
Caminulu i , nr. 11 45 confo rm anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru
derularea activitatilor spec ifice din cadrul proiectului "Pasi sust inuti spre viitor - servicii integrate
de sp rij in comunitar" - cerere de finantare depusa de Inspectoratul Scolar Judetean Galati in cadrul
schemei de finantare RO 10"Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pent ·u
reducerea inegal itatilor nationale si promovarea incluziunii socia le " , pe perioada derularii
proiectului - 22 luni si 5 ani dupa fina lizarea acestuia.
Art. 2. Prezenta hotarare se co m u n ică I n stituţi ei Prefectului Judetului Galati pentru
exercitarea controlului cu privire la legalitate , persoanelor interesate ş i se aduce la c u n oşt i n ţa
pu blic ă prin grija secretar ului comunei.
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