CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 152
Din 01 noiembrie 2018
Privind aprobarea necesității, oportunității şi potenţialului economic al
proiectului „Sprijin pentru infiintarea si autosustenabilitatea a 27 de
intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest, Romania”,
solicitat la finantare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
(POCU), PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară
4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului
social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia
socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă,
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de
economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri
de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate
la nr. 4777/2018 întocmit de d-na Ora Alexandra, inspector Compartimentul
Protec ie Civilă, Programe, Strategii
i Managementul Proiectelor din cadrul
Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea necesită ii, oportunită ii şi
potenţialului
economic
al
proiectului
„Sprijin
pentru
infiintarea
si
autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –
Vest, Romania”, solicitat la finantare prin Programul Operaţional Capital Uman
2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a
integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a
facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin
pentru înființare de structuri de economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
 art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
 art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi f),
şi ale alin.(6) lit.”a” punctele 11,13 şi 18, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 362/2009;
 H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă;
 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru
perioada de programare 2014-2020;
 Orientări privind accesarea finan ărilor în cadrul Programului Opera ional
Capital Uman 2014-2020, cu modificarile ulterioare (Corringendum-urile 1, 2,3, 4).
 Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 803/2018 privind aprobarea
Ghidului Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi
sociale”, aferent Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, Axa Prioritara
4, Prioritatea de investitii 9.v, Obiectiv specific 4.16 -Consolidarea capacitatii
intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila
 Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1038/ 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 investitii 9.v, Obiectiv specific 4.16 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o
maniera auto-sustenabila
 Prevederile Regulamentului (UE) 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
afaceri 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 pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 Prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin
Decizia Comisiei Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
probata cu modificari si completari prin Legea 105/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) i d), art.45, art. 115 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
proiectului „Sprijin pentru infiintarea si autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi
sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –Vest, Romania”, solicitat la finantare prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), PROGRAMUL
OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v:
Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile
sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de
muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de

economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, GHIDUL
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființare de structuri de
economie socială AP 4/PI 9.v/OS 4.16
Art. 2 - Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre ORASUL STEI,
GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA BEIUSULUI si SC CORPORACTIVE
CONSULTING SRL, avand ca obiect alocarea sumei de 31.491,50 lei din bugetul de
venituri si cheltuieli al Orasului Stei, pentru participarea la cheltuielile de
organizare si desfasurare a proiectului Sprijin pentru infiintarea si
autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –
Vest, Romania.
Art.3- În vederea instrumentării Proiectului „Sprijin pentru infiintarea si
autosustenabilitatea a 27 de intreprinderi sociale, in Regiunea de Dezvoltare Nord –
Vest, Romania”, Consiliul Local confirma urmatoarele:
Investitia propusa a se realiza prin intermediul proiectului se incadreaza in
Strategia de Dezvoltare a Orasului Stei.
In perioada urmatoare se vor sustine pregatirea informatiilor necesare pregatirii
proiectului in vederea depunerii acestuia pentru etapa de evaluare si selectie.
Art. 4 -Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului ca urmare 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 estimat al proiectului:

Valoare totala proiect - 13.483.939,92 lei, din care:
 Valoare eligibila totala = 13.483.939,92 lei
 Valoare neeligibila = 0.00 lei
 Valoare contributie proprie Lider (Orasul Stei) = 31.491,50 lei
 Valoare contributie proprie Partener 1(GAL Tara Beiusului) = 0.00 lei
 Valoare contributie proprie Partener 2 (Corporactive Consulting SRL)=
23.824,30 lei
Buget proiect (valoare eligibila) LIDER (orasul Stei) = 11.636.674,90 lei
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 1(GAL Tara Beiusului) = 1.370.778,99 lei
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 2 (Corporactive Consulting SRL) =
476.486,04 lei
Art. 5- (1) Reprezentantul legal al orasului STEI este, potrivit legii, primarul
acesteia, ing. Balaj Gheorghe Iulian, în dubla sa calitate de primar şi de ordonator
principal de credite.
(2) Primarul orasului Stei va asigura relaţia cu Guvernul Romaniei,
Autoritatea de Management POCU
Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul Protec ie Civilă, Programe,
Strategii i Managementul Proiectelor:
Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Protec ie Civilă, Programe, Strategii
i
Managementul Proiectelor;
- GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA BEIUSULUI;
- SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL;
- Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;

-

Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CIOARĂ MARIUS DOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” și un vot
„abținere”.

