
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAl 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 6688  
Din 19 decembrie 2019 

privind aprobarea implementării proiectului ,,Economia socială, oportunitate de 
dezvoltare a comunităților” depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4 ,, Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
de discriminare” derulat în cadrul parteneriatului cu SC ORFINI BELL SRL Brăila 

 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 

decembrie 2019; 
Având în vedere:  
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Raportul compartimentului proiecte cu finanțare europeană; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport 
şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisia 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

Ø Hotărârea Consiliului Local  nr. 66/2018 privind aprobarea încheierii 
Acordului de parteneriat între SC Orfini Bell SRL Brăila și Primăria orașului 
Făurei în vederea implementării unui proiect cu finanțare FSE; 

În baza prevederilor art. 129 alin. 9 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 şi art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1.  Se aprobă implementarea proiectului ,,Economia socială, oportunitate de 
dezvoltare a comunităților” depus cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-
2020(POCU), Axa prioritară 4,,Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare”, derulat în baza parteneriatului dintre SC Orfini Bell SRL Brăila 
în caliatate de lider și Primăria orașului Făurei, în calitate de partener, în perioada 2019-
2022. 

Art. 2. Se aprobă alocarea în bugetul local a sumelor conform bugetului de 
activități și cheltuieli al proiectului după cum urmează: 

- Valoare totală proiect- 6.418.743,50 lei 
- Valoare Uniunea Europeană -5.455.931,99 lei 
- Valoare buget de stat -954.655,44 lei 
- Valoare contribuție proprie buget local- 8.156,07 lei  



Art. 3. Se desemnează domnul primar Voinea Ionel în calitate de reprezentant 
legal în vederea implementării acestui proiect. 

Art. 4. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor interesate.  

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


