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HOT�RÄREA NR. 15/27.02.2023 
CONSILIUL DE ADMINISTRA�IE AL PALATULUI COPIILOR CRAIOVA 

In conformitate cu prevederile din: 

Legea nr. 1/2011 Legea Educa�iei Na�ionale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
Ghidul solicitantului pentru "Dotarea cu mobilier, materiale didactice _i echipamente digitale a 

unitätilor de învä�ämânt preuniversitar _i a unit��ilor conexe", aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 
6423/19.12.2022, prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institu�ional �i financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare _i rezilient�, 
precum _i pentru modificarea _i completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele m�suri pentru 
elaborarea Planului na�ional de redresare _i rezilien��, a Legii nr. 273/2006 privind finan�ele publice, cu 
modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

Ordinul ministrului educa�iei _i cercet�rii _tiin�ifice nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei 
nr.l la Regulamentul de organizare �i functionare a unit��ilor care ofer� activitate extra_colar�, aprobat 
prin Ordinul ministrului educa�iei, cercet�rii, tineretului _i sportului 5567/2011, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 599 din 07.08.2015; 

In temeiul: 

art. 96 alin. 7) _i alin. 8) coroborat cu art. 97 din Legea nr. 1/2011 Legea Educa�iei Na�ionale, 
cu modific�rile _i completärile ulterioare; 
Ghidul solicitantului pentru "Dotarea cu mobilier, materiale didactice _i echipamente digitale a 
unit��ilor de învä�ämânt preuniversitar �i a unitä�ilor conexe", aprobat prin rdinul de Ministru 

nr. 6423/19.12.2022, prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institu�ional _i 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare �i rezilien��, precum �i pentru modificarea �i completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind 
unele mäsuri pentru elaborarea Planului na�ional de redresare �i rezilien��, a Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
art. 49 alin. 3) si alin. 4) din Regulamentul de Organizare �i Func�ionare a unit��ilor de 

învä~�mânt care ofer� activitate extra_coalara, aprobat prin Ordinul nr. 4624/2015 al 
Ministerului Educa�iei _i Cercet�rii ^tiin�ifice 

In baza: 

Procesului Verbal întocmit în cadrul sedin�ei de Consiliu de Administra�ie întrunit în data de 
27.02.2023 

GU 



HOTAR��TE: 

ART 1. Se deleag� dreptul UAT judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj, în baza autonomiei 
locale, de depunere a cererii de finan�are, implementare 
mobilier, materiale didactice _i echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unit��tilor de invå��mánt 
preuniversitar _i a unitä�ilor conexe din judetul Dolj", în cadrul Planului Na�ional de Redresare �i 

Rezilient�, Pilonul VIPolitici pentru noua genera�ie Componenta CI5:Educa�ie. 

monitorizare a proiectului .Dotarea cu 

ART 2. Se aprob� Acordul de Parteneriat între Palatul Copilor Craiova si UAT Judetul Dolj 
prin Consiliul Jude�ean Dolj, în baza autonomiei locale, privind depunerea spre finantare, implementare 
_i monitorizare a proiectului , Dotarea cu mobilier, materiale didactice _i echipamente (inclusiv 
echipamente digitale) a unitä�ilor de învä��mânt preuniversitar _i a unit��ilor conexe din jude�ul Dolj", 
preväzut în Anexa nr. l care face parte integrant� din prezenta hotärâre. 

ART 3. Se împuternice_te doamna/domnul Director Pascu Eugenia s� semneze acordul de 

parteneriat ce va fi încheiat între Palatul Copilor Craiova �i UAT Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean 
Doli, Acordul de Parteneriat aprobat la art. 2, precum _i orice documente necesare in vederea depuneri, 
implement�rii _i monitorizärii proiectului. 

ART 4. Prezenta hot�râre se înregistreaz� în registrul de eviden�a a hotárárilor C.A. �i se 

p�streaz� la dosarul C.A. 

ART.5. Prezenta hotärâre se comunic� prin af+_are la avizier _i prin postare pe site-ul unit��i 
de învä�amânt Palatul Copiilor Craiova, precum �i UAT Jude�ul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj si 
se va pune în aplicare conform legisla�iei în vigoare. 

Voturi: 

pentru: 13 

impotriva: 0 
abtineri: 0 

Nr. 215/27.02.2023 Adoptatä la data de 27.02.2023 

PRE�EDINTE C.A., SECRETAR C.A., 

Prof. Eugeni PASCU Prof. Mariana QCHE�^EL 
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