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Hotărârea nr.12/28.01.2021 

privind aprobarea finantarii din bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Țicleni, a 
contributiei proprii a Liceului Tehnologic Țicleni, în cadrul proiectului EDUCAT –
programe de a doua sansă pentru tineri si adulti 

 

 

Având în vedere temeiul juridic, respectiv prevederile: 

 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

- OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta 

-  

Luand act de: 

- Memoriu nr.104/25.01.2021 transmis de Liceul Tehnologic Țicleni si inregistrat 

sub nr.1281/25.01.2021 de către primaria orasului Țicleni 

- Referatul de aprobare al Primarului Orasului Ticleni, în calitatea sa de  
inițiator; 

 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de   specialitate 

al Primarului Orașului Țicleni; 

 -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni; 

http://www.primarieticleni.ro/


 

                          În temeiul prevederilor art.129  alin 2 lit.b si d coroborat cu alin.4 lit a si 

alin.7 si alin.7 lit.a, art.139 alin.3 lit.a,art.154 alin.1 ,art.196 alin. 1, lit a) din din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

Consiliul Local al orașului Țicleni  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă finantarea din bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Țicleni a 

sumei de 21.090,40 lei(2%), reprezentand contributia proprie a Liceului Tehnologic 

Țicleni, la costurile eligibile aferente proiectului EDUCAT –programe de a doua sansă 

pentru tineri si adulti 

Art. 2 – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se insărcinează Primarul 

Orașului Țicleni prin aparatul său de specialitate. 

 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj, 

Primarului Orașului Țicleni, Liceului Tehnologic Țicleni, se publică pe site si se afișează la 

avizierul instituției. 

 

  

 

 

 

 

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 28.01.2021, cu ……..voturi 

pentru, …..voturi împotrivă,…..…abțineri , prezenți fiind …… din totalul de 13 

consilieri locali in funcție 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BĂDESCU GRIGORE 
                     Contrasemnează: 

 SECRETARUL ORAȘULUI ȚICLENI 

Tuță Adina Elena  


	HOTĂRĂȘTE:

