
MUNICIPIUL CRAIOVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                             
   

           HOTĂRÂREA NR. 426 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George 

Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria” 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015; 
  Având în vedere raportul nr.165758/2015 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic 
„George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”;      
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată şi art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. a şi alin.6 lit.a, pct.1, 
art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă majorarea contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” 

Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectul POSDRU/175/2.1/S/150619 
„Practica Teoria”, de la 14.017,25 lei, la 14.059, 89 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea 
finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate 
de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico-Financiară şi Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 
va vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 PT. SECRETAR, 
Teodor Nicuşor SAS Ovidiu MISCHIANU 



 


