HOTĂRÂRE
privind cofinantarea pentru proiectul „ SCOP –Scoala, Comunitate, Oportunitate
, Participare ''.
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţa extraordinara
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 4467/18.06.2018;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 4466/18.06.2018 ;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4677/27.06.2018 ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.4678/27.06.2018 ;
- prevederile contractului de finantare nr. 32475/11.05.2018, Acord de Parteneriat( acordul incheiat intre
beneficiar si partener/ parteneri);
- prevederile Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
- prevederile OUG. Nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 – 2020;
- prevederile HG 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;

- prevederile art. 35, alin 1, art.41, art.44, alin.1, 2 si 3 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, modificata si completata;
- prevederile art. 36, alin 1 si alin.4, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R A Ş T E:
Art.1.-(1) Se aproba cofinantarea de catre comuna Gogosari, din bugetul local pe anul 2018, cu
suma de 28.513,27 lei respectiv 2% din valoarea totala a proiectului “SCOP –Scoala,
Comunitate, Oportunitate , Participare” din comuna Gogosari, judetul Giurgiu.
Art.2.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de sedinţă,
Contrasemnează
Secretar,

Consilier local Licuta Catalin

Chelu Elena-Iuliana
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la proiectul de
hotărâre privind cofinantarea pentru proiectul „ SCOP –Scoala, Comunitate, Oportunitate ,
Participare '', va aduc la cunostinta urmatoarele:
- Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operational Capital Uman impreuna cu Asociatia pentru Incluziune Sociala Proetnica in calitate de
beneficiar al finantarii impreuna cu Comuna Gogosari judetul Giurgiu in calitate de partener impreuna
cu Scoala ‘’Marin Gh. Popescu’’ din Comuna Gogosari, implementeaza acest proiect in urma semnarii
contractului de parteneriat ai carui beneficiari directi ai proiectului sunt toti elevii scolari si prescolari
ai comunei.
In cadrul acestui proiect Comuna Gogosari ca partener ii revine obligatia conform contractului
mai sus mentionat de a asigura cofinantare in valoare de 28.513,27 lei respectiv 2% din valoarea totala
a proiectului.
Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile normelor
metodologice de aplicare a prevederilor 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.,una dintre obligatii fiind aceea ca beneficiarul trebuie sa includa in bugetul propriu
sumele necesare cofinantarii,si legea 273/2006 art 35. alin.1 Autoritățile deliberative pot aproba
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori
asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare
reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de
asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de
fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.
Avand in vedere cele mentionate mai sus va rog sa aprobati proiectul de hotarare privind
aprobarea cofinantarii proiectului ‘’SCOP –Scoala,Comunitate,Oportunitate,Participare’’

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr.4677/27.06.2018

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”,
întrunită în şedinţa de azi, 27.06.2018, având următoarea ordine de zi:”
Proiect de hotarare privind cofinantarea pentru proiectul „ SCOP –Scoala,
Comunitate, Oportunitate , Participare ''.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, comisia de
specialitate este de acord cu cele expuse în expunere, supus la vot de
preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Pîrvu Iulian

Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
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AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri: “Licuţă Cătălin-George şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi,
27.06.2018, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare privind
cofinantarea pentru proiectul „ SCOP –Scoala, Comunitate, Oportunitate ,
Participare''.

În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

