
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTARAREA NT...
din...

privind privind aprobarea depunerii cererii de finan{are qi participlrii comunei Albeqti la
implementarea unui proiect in cadrul Programului Operafional Capital Uman 2014-2020

(POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locall in comunitnfile marginalizate din
zona rurall qi/sau in oraqe cu o popula{ie de pini la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vil OS 5.2

Consiliul Local al comunei Albeqti,
Analizdnd proiectul de hotdrdre impreund cu expunerea de motive nr.4372127.05.2019 a

primarului comunei Albeqti privind aprobarea participdrii comunei Albeqti la implementarea unui
proiect in cadrul Programului Operalional Capital Uman 2014-2020 (POCU) "Implementarea
strategiilor de dezvoltare localS in comunit[]ile marginalizate din zona rurala qi/sau in oraqe cu o
populatie de pdnd la 20.000 locuitori" AP 5/ PI9 .vi/ OS 5.2;

Ydzdnd:
- Raportul de specialitate nr.4386127.05.2019 intocmit de inspector Varvara Marcel din cadrul

compartimentului Impozite qi Taxe al Primlriei Albegti, cu privire la necesitatea aprobdrii participirii
comunei AlbeEti la implementarea unui proiect in cadrul Programului Operalional Capital Uman
2014-2020 (POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locald in comunitdlile marginalizate din
zona rurald Ei/sau in orage cu o populafie de pdnl la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vil OS 5.2;

-Avizele de specialitate nr....... ale comisiilor de specialitate din cadul Consiliului
Local al comunei AlbeEti;

Avdnd in vedere prevederile:
-Ghidului de finanfare POCU 2014-2020 Cod 2014RO05M9OP001- "Implementarea

strategiilor de dezvoltare localE in comunitSlile marginalizate din zona rurald gi/sau in orage cu o
populalie de pdni la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vi/ OS 5.2, publicatd pe pagina de internet a
Ministerului Fondurilor Europene;

-OUG nr.64 12009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 36212009, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare aprevederilor OUG nr. 6412009, aprobate prin
Hotararea Guvemului Romaniei nr.2l8l20l2;

- OUG nr. 4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020;

-H.G. w.93/2016 de aprobare aNormelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020;

-Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, actualizatfi cu modificdrile ulterioare
Inbazaart.36 alin.4lit "e" alin.7lit."a" inbazaart.45 alin.(l) gi alin.(2) lit. "a" qi lit.f din Legea

nr.2l5/2001 a administraliei publice locale,republicatd, cu modificdrile ulterioare,

uorAnASrE:

Art.l.Se aprobd participarea comunei AlbeEti, judeful MureE, la implementarea unui proiect
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "lmplementarea strategiilor



de dezvoltare localI in comunitdfile marginalizate din zona rurald Ei/sau in oraqe cu o populalie de
pdnd la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vi/ OS 5.2, in parteneriat cu:

l.Fundafia Romtens, CUI 1L258553, cu sediul in str. Aleea Stanild nr.2, bloc H12, ap.10,
Sector 3, BucureEti;

2.Fundalia Metro Ministries, CUI 5093663, cu sediul in str.Zugravilor nr.l9, Sighiqoara,
judelul Mureg;

3.$coala General6 Albeqti, cu sediul in str.Lungd nr.119, Albeqti, jude{ul Mureq.
y'irt.2. Se aprobd depunerea cererii qi proiectului de finanfare in cadrul Programului

Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locald in
comunitdlile marginalizate din zona rurali qi/sau in oraEe cu o populatie de pdnd la 20.000 locuitori"
AP 5/ PI 9 .vi/ OS 5.2.

Art.3.Se aprobd contributia locald de ZYo din valoarea bugetului aferent comunei Albeqti,
conform cerinlelor Ghidului.

Art.4.lndeplinirea prezentei revine ordonatorului principal de credite, primarului comunei
Albeqti.

Art.5.Prin grija secretarului comunei Albegti, prezenta hot6rdre se aduce la cunostinta
cetE{enilor prin afigare la sediul Primdriei qi pe site-ul comunei Albegti www.comunaAl_besl-i.ro gi va
fi comunicatS, in termenul prevdzut de lege, cdtre: Institutia Prefectului Judelul Mureg, Primarul
comunei Albegti, Compartimentul Contabilitate, Compartimentul Impozite gi Taxe.

PRIMAR
$ovrea Nicolae

AY TZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR Purcariu Ddnut

*tCOMUNA
ALBEgTt

3



.IUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMARIA
Nr.4372127 .05.2019

Expunere de motive

La proiectul de hot[rdre privind aprobarea depunerii cererii de finantare qi particip[rii comunei
Albeqti la implementarea unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

(POCU) "Implementarea strategiilor de dezvoltare locald in comunitdlile marginalizate din zona
rurald qi/sau in oraqe cu o populafie de pdnd la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vil OS 5.2

Programul Operafional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are caobiectiv reducerea numarului
de comunitdli marginalizate aflate in ris de s6r6cie qi excluziune.

In acest sens primdria comunei Albegti intenlioneaz[ sd depunl un proiect de finan]are in
vederea implementdrii unui proiect in cadrul POCU 2014-2020, axa prioritard Implementarea
strategiilor de dezvoltare locald in comunitdfile marginalizate din zona rurald qi/sau in orage cu o
populalie de pdnl la 20.000 locuitori" AP 5/ PI 9 .vi/ OS 5.2.

De asemenea se doreqte ca depunerea acestui proiect sd se fac6 in parteneriat cu organizalii
nonprofit, cu experienfd in primul rAnd in domeniul protecliei sociale, consiliere Ei formare
profesionald, primlria Albegti avind rol de lider de proiect. Ca urmare a anunlului public privind
selecfia partenerilor, au fost depuse oferte de c[tre Fundatia Romtens din Bucureqti, Fundaliu M.tro
Ministries din Sighiqoaru care au fost admise. De asemenea in program participd qi $coala Generala
Albeqti.

Conform cerinfelor ghidului de finanfare, contribufia comunei Albeqti, in calitate de autoritate
publicd local6, este de 2oh dinbugetul alocat acesteia in cadrul proiectului, pe o durata de 3 ani incepind
cu data implementirii proiectului.

Agadar, avdnd in vedere qi prevederile legale in vigoare cuprinse in Ghidul de finanlare pOCU
2014-2020 Cod 2014RO05M9OP001- "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in
comunitdlile marginalizate dinzonarurald, qi/sau in oraqe cu o populalie de p6nd la 20.000 locuitori"
AP 5/ PI 9 .vil OS 5.2, publicati pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, OUG
nr. 64 12009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr.36212009, cu modificarile si
completarile ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 6412009,
aprobate prin Hotararea Guvemului Romaniei nr. 218/2012, OUG nr. 4Ol2Ol5 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2O|4-2OZq H.G.
nr.9312016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
4012015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 gi prevederile Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, actualizata, cu
modificdrile ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotdr6re sus numit, anexat prezentei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de Hotardre a Consiliului local Albegti, privind aprobarea depunerii

unei cereri de finanfare in cadrulProgramului Operalional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Programul Operafional Capital Uman 2014-2020 (POCU), are ca obiectiv reducerea num[rului
de comunit[li marginalizate aflate in risc de sirdcie qi excluziune.

In acest sens, primiria comunei Albeqti, intenfioneazf, s5 depund un proiect de finanlare dn
vederea implementdrii unui proiect in cadrul POCU 2014-2020, axa prioritar6 5 - Dezvoltare locala
plasatd sub responsabilitatea comunit6lii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sdrdciei qi a oricdrei forme de discriminare Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de
dezvoltare localS plasate sub responsabilitatea comunit6lii, Obiectivul specific 5.2: Reducerea
num6rului de persoane aflate in risc de sdrdcie sau excluziune sociald din comunit6lile marginalizate
din zona ruralE gi oraEe cu o populalie de pAnE la 20.000 locuitori prin implementarea de mlsuri/
operaliuni integrate in contextul mecanismului de DLRC

Se doreqte ca depunerea proiectului, s5 se realizeze impreund cu parteneri - organizalii non-
profit, cu experien{i in activitatea de proteclie social6, consiliere qi formare profesionald. in cadrul
acestui proiect, Primdria comunei Albegti va avea rol de lider de proiect. in urma anunlului privind
seleclia partenerilor, au fost depuse oferte de cStre Fundalia Romtens, cu sediul in Bucuregti, aleea
StInilA nr.2,bl.Hl2, ap.l0, sector 3, Bucuregti gi Fundalia Metro Ministries, cu sediul in Sighigoara,
str.Zugravilor nr. 19, jud.MureE, oferte care au fost declarate admisibile.

Conform cerinlelor ghidului de finanfare, contribulia comunei Albegti, in calitate de autoritate
publicd locald este de 2%o din bugetul alocat acesteia in cadrul proiectului, pe o durat6 de 3 ani incep6nd
cu data implementdrii proiectului. Bugetul maxim alocat comunei Albegti, in cadrul proiectului, va fi de
maxim 50% din total finanfare.

Avdnd in vedere cele prezentate, suslinem inilierea proiectului de hotardre cu privier la
aprobarea depunerii unei cereri de finanlare in cadrul Programului Operalional Capital Uman 2014-
2020 (POCU).
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