
ROMANIA 

Judetul BOTO$AI\II 


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

HILI~EU-HORIA 

Codul de inregistrare fiscala: 4524938 

STEMA 

UNITATII 


ADM INISTRATIV

TERITORIALE 


HOTARAREA 

Nr. 2 din 23.01.2018 


privind aprobarea implementarii proiectului "Reducerea saraciei prin activitati 

integrate in comunitatile marginalizate". cod SMIS: 115086 


Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 

b) art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 

d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

g) Prevederile Ghidului de finantare Programului Operational Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.ii. 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin: (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

luand act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Hili~eu-Horia, In calitatea 

sa de initiator, Inregistrat cu nr. 320 din 22.01.2018, prin care se sustine necesitatea ~i 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat cu nr. 321 din 22.01.2018 prin care se motiveaza, In drept ~i in fapt, 

necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei HiIi~eu-Horia, 

Consiliul Local al comunei HiIi~eu-Horia adopta prezenta hotarare. 

Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului "Reducerea saraciei prin activitati integrate 

in comunitatile marginalizate", cod SMIS: 115086, denumit in continuare Proiectul, in cadrul 

Programului Operational Capital Uman 2014-2020, POCU/140/4/2 Reducerea numarului de 

comunitati marginalizate (non-roma) aflate in rise de saracie ~i excluziune sociala, prin 

implementarea de masuri integrate. 



Art. 2. - Se aproba acordul de parteneriat numarul255 din 17.01.2018, incheiat'intre: ...f 
1. COMUNA HILI$EU-HORIA, cod fiscal, 4524938, avand calitatea de lider de t- 

parteneriat, 

2. 	 $COALA GIMNAZIAL.A NR. 1 HllI$EU-HORIA, cod fiscal 24797924, avand calitatea de 

Partener 1, 

3. 	 ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU TINERET, cod fiscal 27377720, avand calitatea de 

Partener 2, 

Art. 3. - Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului este .In suma totala de 

16.736.640,96 din valoarea cheltuielilor eligibile, contributia proprie a Comunei HiIi~eu-Horia este 

de 148.223,92 lei, reprezentand un procent de 1,1234 %, iar contribulia proprie a $colii 

Gimnaziale nr. 1 HiIi~eu-Horia este de 33.971,49 lei, reprezentand un procent de 2 %. 

Art. 4. - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure toate resursele 

necesare disponibile pentru implementarea Proiectului. 

Art. 5. - Aducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se asigura de dltre primarul comunei 

Hili~eu-Horia, domnul Butnaru loan prin aparatul de specialitate. 

Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei 'in termenul 

prevazut de lege, primarului comunei ~i prefectului judetului Boto~ani ~i se aduce la cuno~tinta 

publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i pe pagina de internet www.hiliseu-horia.ro . 

Pre~edintele de ~edinta, 	 Contrasem neaza: 

Secretarul c munei 
.6ANCA ANDU 

http:www.hiliseu-horia.ro
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HOTARAREA 

Nr. 3 din 23.01.2018 


privind aprobarea bugetului ,i a contributiei proprii pentru proiectul "Reducerea 

saraciei prin activitati integrate in comunitatile marginalizate", cod SMIS: 115086 


Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 

b) art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 

d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

g) art. 44 alin (1) si (4) ~i art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare 

h) Prevederile Ghidului de finantare Programului Operational Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.ii. 

i) Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

luand act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei HiIi~eu-Horia, In calitatea 

sa de initiator, Inregistrat cu nr. 322 din 22.01.2018, prin care se sustine necesitatea ~i 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, 'i'nregistrat cu nr. 323 din 22.01.2018 prin care se motiveaza, in drept ~i In fapt, 

necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei HiIi~eu-Horia, 

Consiliul Local al comunei HiIi~eu-Horia adopta prezenta hotarare. 



Art. 1. - Se aproba bugetul proiectului IIReducerea saraciei prin activitati integrate in 

comunit'Wle marginalizate", cod SMIS; 115086, dupa cum urmeaza: 

Liderul de parteneriat 

COMUNA HILlSEU-HORIA 

Partener 1 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HILISEUHORIA 

Partener 2 

ASOCIATIA PENTRU 

ANTREPRENORIAT, EDUCATIE SI 

SPRIJIN PENTRU TINERET 

13,194A44.09Iei 

1,698,574.17 lei 

1,843,622.70 lei 

Art. 2. - Se aproba contributia proprie la toate cheltuielile proiectului a Comunei Hili~eu

ii Gimnaziale nr. 1 Hili~eu-Horia dupa cum urmeaza: 

Liderul de parteneriat 148,223.92 LEI 

COM UNA HILlSEU-HORIA 1.1234% 

Partener 1 33,971.49 LEI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HILISEUHORIA 2% 

Partener 2 

ASOCIATIA PENTRU OLEI 

ANTREPRENORIAT, EDUCATIE SI 0% 

SPRIJIN PENTRU TINERET 

Art. 3. - Aducerea fa indeplinire a prezentei hotarari se asigura de ditre primarul comunei 

HiIi~eu-Horia, domnul Butnaru loan prin aparatul de specialitate. 

Art. 4. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei in termenul 

prevazut de lege, primarului comunei ~i prefectului judetului Boto~ani ~i se aduce la cuno~tinta 

publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i pe pagina de internet www.hiliseu-horia.ro . 

Pre~edintele de ~edinta, Contrasemneaza: 

Secretarul co unei 
i6ANCAS DU 

http:www.hiliseu-horia.ro

