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 HOTARARE   nr. 23 
 

privind aprobarea implementarii proiectului de investitie :  
„Primul pas in antreprenoriatul social- Primul Pas spre succes!” 

 finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel  POCU/AP 4/PI 

9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială 
de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale -  Mysmis 127266 
 

    

Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA  pe  luna AUGUST 2019; 

        Avand in vedere:  
-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

3457/13.0.2019 care se propune participarea Comunei Podgoria in cadrul 

proiectului – „Primul pas in antreprenoriatul social- Primul Pas spre succes!”  
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel  POCU/AP 4/PI 9.v/OS 
4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa 

într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale; 

 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 1/12.08.2019 al 
doamnei Radulescu  Claudia, coordonator activitati  Partener 1: Comuna 
Podgoria - post in afara organigramei Primariei comunei Podgoria necesar 
implementarii proiectului:  “Comunitatea se dezvolta – O sansa pentru Podgoria” ;   

 -avizul consultativ al Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local 
Podgoria, inregistrat sub nr3472/14.08.2019; 

- prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul 
Oficial, partea 1 nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 
-prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 



gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020;   

 -Ghidul Solicitantului Programul Operațional Capital Uman, Apel  
POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie 

socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea 

de întreprinderi sociale; 
-prevederile art 129 alin.(2) lit. b) si lit. d) corob. cu alin. (4) lit. d), art. 133 

respectiv prevederile art. 154 alin.(5) si art.240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

  

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
 

 In temeiul prevederilor   art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  
si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.Se aproba implementarea proiectului de investitie „Primul pas in 
antreprenoriatul social - Primul Pas spre succes!”, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel  POCU/AP 4/PI 
9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 

funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale . 

Art. 2 Se aprobă  implementarea proiectului de investitie  „Primul pas in 
antreprenoriatul social- Primul Pas spre succes!”  – Mysmis 127266 în 
parteneriat cu Solicitant – Fundația Corpul Experților în Accesarea Fondurilor 

Structurale și de Coeziune Europene, in parteneriat,  astfel: Partener 1 – Comuna 
Boranesti, Partener 2 – Comuna Podgoria, Partener 3 – Asociația Profesională a 

Formării în Administratia Publică locală "CINAQ". 
Art. 3 Se numește domnul Marius Viorel Chiru, primarul comunei,  – să 

semneze toate documentele în relația cu M.F.E. / O.I.R. SUD EST / A.M. POCU – 

în numele și pentru unitatea administrativ teritoriale -Comuna Podgoria pentru 

implementarea proiectului „„Primul pas in antreprenoriatul social- Primul Pas 
spre succes!”” – Mysmis 127266. 

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Primul pas in 
antreprenoriatul social- Primul Pas spre succes!”  – Mysmis 127266, în 

cuantum de 13,698,623.54 lei, suma gestionată de Partenerul – Comunei 
Podgoria în cuamtum de 3,069,513.12 lei. 

Art. 5 Se aprobă contribuția proprie de 2% a Comunei Podgoria, în 

cuantum de 5,904.68 lei și cheltuielile neeligibile în cunatum de  0 lei, 
reprezentând co-finanțarea proiectului „Primul pas in antreprenoriatul social- 

Primul Pas spre succes!”  – Mysmis 127266. 
Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Primul pas in antreprenoriatul social- 



Primul Pas spre succes!”  – Mysmis 127266, în vederea implementării în 
condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Comunei Podgoria. 
Art. 7. Primarul Comunei Podgoria, Judetul Buzau  va urmari ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Podgoria, 
Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire.  

Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
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Presedinte de sedinta,  

Cerchiaza Vasilica 

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar,  

 

Rapeanu Violeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa ordinara 

din data de 23.08.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   simpla)   din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 9  voturi pentru, 4 voturi 

abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 13 

consilieri locali prezenţi la sedinta. 


