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Nr. 29105/17.12.2019        

 

 

COMUNICARE 
 

 

  Privind rezultatul procesului de selecție a unui partener în vederea scrierii, depunerii și 

implementarii unui proiect privind PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O 

primărie mai aproape de cetățeni!, care se va depune spre finantare la POCA 2014-2020, Axa 

prioritara 2: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul 

specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce 

optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, in cadrul Cererii de 

Proiecte POCA /661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate) - Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei 

publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, derulat in conformitate cu prevederile anunțului 

de selecție partener nr. 27556/04.12.2019, urmare a căruia a fost depusă în termen o singură 

ofertă. 

   

În conformitate cu prevederile art. 28 si ale art. 29 din O.U.G. nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

Municipiul Alexandria 

 

anunță rezultatele procesului de selecție a unui partener în vederea scrierii, depunerii si 

implementării unui proiect privind PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O 

primărie mai aproape de cetățeni! - POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin 

dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru 

cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate: 

 

 Partenerul selectat - Asociația pentru Implementarea Democrației - 85 de puncte. 

 

 Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la comunicare, direct la 

sediul Municipiului Alexandria din str. Dunarii, nr. 139, la registratura generală, cât și pe adresa 

de e-mail: cosmin.costea@alexandria.ro.  

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 Intocmit, 

     Cosmin COSTEA 
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