
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

(

a) a11. 120 si art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Rornaniei, republicata;
b) art. 8 si 9 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) a11. 7 alin. (2), art. 1166 si urrnatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicata, CLi modificarile ulterioarc, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin.t l ), alin. (2) lit. b) ~i d) coroborate CLi cele ale alin (4). lit.a) e) si f). si ale

alin.(6) lit."a" punctele II, 13 ~i 18, din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/200 I.
republicata,

f) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

g) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare;

h) O.U.G. Ilr. 64/2009 Cll rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, aprobata cu rnodificari prin
Legea nr. 362/2009;

i) H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Norrnelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale ~i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

j) OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020,

k) Orientari privind accesarea finantarilor In cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020, cu modificarile ulterioare (Corringendum-urile 1,2,3,4).

I) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 803/2018 privind aprobarea Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice "Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale",
aferent Prograrnului Operational Capital Uman 2014 -2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea

HOTARAREA NR. 12.
Din data de 27/ebruarie 2019

privind aprobarea instrumentiirii proiectului "Consolidarea capacitiuii intreprinderilor de
economie socials din regiune de Nord-Vest prin sprijinirea antreprenoriatului social" prin
Programul Operational Capita/ Uman 2014-2020, Axa prioritarii 4: Incluzlunea socia/ii ~i
combaterea siiriiciei, Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social ~i a
integriirii vocationale in intreprinderile sociale ~i economia sociald si solidarii pentru afacilita
accesulla ocuparea fortei de muncii; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitiitii
intreprinderllor de economie sociald de afunctiona intr-o manierii auto-sustenabilii.

Consiliul local al comunei DOBRIN, judetul Salaj, intrunit In sedinta ordinara din data de
27.02.2019

{ A vand In vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:



(

de investitii 9.v, Obiectiv specific 4.16 -Consolidarea capacitatii intreprinderilor de
economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila

m) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 10381 10.10.2018 privind modificarea si
completarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Sprijin pentru infiintarea de
intreprinderi sociale". aferent Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, Axa
Prioritara 4, Prioritatea de investiti i 9.v, Obiectiv specific 4.16 -Consolidarea capacitatii
intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila

n) Prevederile Regulamentului CUE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
European de dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaeeri maritime, precum si
de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de dezvoltare regionala,
Fondul Social European, Fondul de coeziune si Fondul european pentru peseuit si afaceri
maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

0) Prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia
Comisiei Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015

p) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea finaneiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 probata eu modificari si
completari prin Legea 105/2016, cu modiftcarile si cornpletarile ulterioare

HOTAHASTE:,

luand act de:

a) expunerea de motive prezentata de primarul COMUNEI DOBRIN, judetul SALAJ in calitatea
sa de PARTENER 2. prin care se sustine necesiratea, oportunitatea proiectului si potentialul
economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii:
b) analizand Strategia de dezvoltare a eomunei DOBRINpentru perioada 2014-2020, aprobata
prin Hotararea Consiliului Local nr. 30 din 24/07/2018 ; constatand necesitatea de a asigura
resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local.

Consiliul Local al Comunei DOBRIN:

( Art.1 Se aproba necesitatea , oportunitatea §ii potentialul economic al proiectului

"Consolidarea capacitdtii intreprinderilor de economie socia Iii din regiune de Nord-Vest prin
sprijinirea antreprenoriatului social" prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ,

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Prornovarea

incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de
investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile
sociale si economia socials si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca,

Obiectiv Specific (0.5.) 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a

functiona intr-o maniera auto-sustenabila

Art.2. In vederea instrumentarii Proiectului "Consolidarea capncitiftii intreprinderilor de
economie sociala din regiune de Nord-Vest prin spriiinirea anireprenoriaiului social", prin programul



(

POCU 2014 -2020, Apelul de proiecie AP 4/PI 9.v/OS 4.16 Sprijin peniru infiiniare de struciuri de
economie socialii, Consiliul Local confirms urmatoarele:
In perioada urmatcare se vor sustine pregatirea informatiilor necesare pregatirii proiectului 'in
vederea depunerii acestuia pentru etapa de evaluare.
Art. 3 - Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului ca urrnare a semnarii Contractului
de Finantare (eligibile, neeligibile si cofinantare) se vor prevedea in bugetul local pentru
perioada de realizarea investitiei, in cazul obtinerii finantarii, potrivit legii. Bugetul proiectului
este detaliat astfel:
Valoare totala proiect, din care:
-Valoare eligibila totala = 12.601.340,61 lei
-Valoare neeligibila = 0,00 lei
-Valoare contributie proprie Lider (A SOCIA TIA PRO MOCSOL YA- VALEA POMILOR) = 0,00 lei
-Valoare contributie proprie Partener 2 (Comuna Dobrin) = 5.837,52 lei
-Valoare contributie proprie Partener 3 (SC RSC CONSULTING SRL) = 46.556,50 lei
Buget proiect (valoare eligibila) LIDER (ASOCIA FA PRO MOCSOLYA- VALEA POMILOR) =

5.006.928,73 lei

Buget proiect (valoare eligibila) Partener 2(COMUNA Dobrin)= 4.691.290,56 lei

Buget proiect (valoare eligibila) Partener 3 (SC RSC CONSULTING SRL)=2.903.121,32
Art. 4. (1) Reprezentantul legal al Primariei Comunei Dobrin, judetul SALAJeste,

potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa cali tate de primar si de ordonator principal de
credite.

(
PRESEDINTE DE SEDINTA., "
PA.CURAR CLAUDIU lOAN.e- ('

Art. 5. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul

Comunei Dobrin, judetul Salaj

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul si pe site-ul

Primariei cornunei Dobrin, judetul Salaj
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