ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123,
fax 0242523554

HOTARÂRE
privind aprobarea proiectului "Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din
mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi ’’ - ID 132486 şi a cheltuielilor aferente
acestuia, din cadrul Fondului Social European, POS pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa Prioritară 5
Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung
a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Călăraşi, întrunit în şedinta ordinară din
data de 27 Martie 2014.
- Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului "Noi
resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea SudMuntenia, Calarasi ’’ - ID 132486 şi a cheltuielilor aferente acestuia, din cadrul Fondului
Social European, POS pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară
5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă;
-Tinând cont de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni, judeţul Călăraş, inregistrat sub
nr.957/25.02.2014;
-Tinând seama de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si
turism, inregistrat sub nr.1526/27.03.2014;
-Având în vedere Cererea de finanţare a proiectului "Noi resurse de accesare a
pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi ’’ - ID
132486 şi a cheltuielilor aferente acestuia, din cadrul Fondului Social European, POS
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare, DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in
ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă;
-Luând în considerare Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a
cererii de finanţare;
-Văzând termenii de referinţă, criteriile de eligibilitate, evaluare şi selecţie, etapele
procesului de selecţie şi conţinutul cadru al cererii de finanţare aferente Fondului Social
European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2. Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forţei de muncă;
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-Analizând şi ţinând cont de prevederile:
-Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă si Incluziune Socială
2009 – 2013, Regiunea Sud Muntenia (PRAOIS) ;
-Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 – Regiunea Sud Muntenia (PDR 20072013 Regiunea Sud Muntenia);
-Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului
European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune;
-Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului
European de Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune;
- Liniilor Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013;
- Legii 500/2002 privind finanţele publice modificată şi completată prin Legea nr.
179/2003, Legea nr. 314/2003, OGR nr. 10/2005, Legea nr. 255/2005, OUGR nr. 174/2005,
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1952/2005, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
95/2006, Legea nr. 96/2006, Hotărârea Guvernului nr. 1865/2006, Legea nr. 110/2007,
Legea nr. 157/2007, OUGR nr. 63/2007, OUGR nr. 12/2008, OUGR nr. 54/2008, OUGR nr.
190/2008, OUGR nr. 4/2009, OUGR nr. 34/2009, Hotărârea Guvernului nr. 406/2009,
OUGR nr. 64/2009, OUGR nr. 74/2009, OGR nr. 24/2009, Legea nr. 305/2009, Legea nr.
320/2009, Legea nr. 329/2009 şi Legea nr. 362/2009, Legea nr. 11/2010;
- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată prin
Rectificarea publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627 din 20 iulie 2006,
Legea nr.440/2006, Legea nr.110/2007, OUGR nr.46/2007, OUGR nr.64/2007, Legea
nr.388/2007, OUGR nr.28/2008, OUGR nr.4/2009, OUGR.64/2009, OUGR. Nr. 74/2009 şi
OUGR nr. 91/2009, OGR nr. 13/2009, OGR nr. 24/2009, OUGR nr. 111/2009, Legea nr.
320/2009 şi Legea nr. 329/2009;
- HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale modificată şi completată prin HGR
nr.491/2008;
- dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile art. 36(2) lit.e) coroborat cu art. 36(7) lit.c), ale art. 36(2) lit.b) coroborat cu
art. 36(4) lit. a) şi d) şi ale art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin.(1) lit.a) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE.
Art. 1. Se aprobă proiectul " Noi resurse de accesare a pietei muncii pentru persoane din
mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi” - ID 132486 şi a cheltuielilor aferente
acestuia, din cadrul Fondului Social European, POS pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa Prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.2.
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.
Art. 2. Se angajează să implementeze întocmai şi la termen proiectul "Noi resurse de
accesare a pietei muncii pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia,
Calarasi ’’ - ID 132486 , pentru care s-a solicitat finanţarea nerambursabilă.
Art. 3. Se aprobă cofinanțarea pentru proiectul "Noi resurse de accesare a pietei muncii
pentru persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia, Calarasi ’’ - ID 132486, în
cuantumul prezentat în Acordul de parteneriat înregistrat sub nr.2668/02.07.2013, încheiat
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între Comuna Curcani, judeţul Călăraşi, Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Socială – CEDS şi Comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi.
Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi, împreună cu
partenerii din proiect, respectiv Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială –
CEDS şi Comuna Curcani, judeţul Călăraşi, a sumelor necesare pentru acoperirea
contribuției din fondurile structurale din cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în
avans de către comuna Ulmeni până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de
Management.
Art.5. Se constituie Unitatea de implementare proiect – UIP, la nivelul comunei Ulmeni,
judetul Calarasi , in urmatoarea componenta;
- 1.asistent manager proiect -Micu Mariana consilier achizitii publice
- 2.facilitator local Stoian Vasilica –asistent social;
-3.facilitator local – post ce va fii scos la concurs organizat de managerul de proiect in
cadrul proiectului, fara a influenta Organigrama si statul de functii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Ulmeni.
- 4.responsabil financiar – Istrate Eugenia referent contabil
Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Comunei Ulmeni judeţul Călăraşi, Domnul Uleia
Gheorghe , să semneze toate actele ce derivă din procesul de implementare şi raportare în
cadrul proiectului.
Art. 7. Secretarul comunei Ulmeni va comunica prezenta hotărâre tuturor factorilor
interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ovidiu TĂRŢĂU
CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna
Anisoara MANCIU

Nr.11
Adoptata la Ulmeni
Astazi 27.03.2014

Total consilieri 15
Prezenti
15
Vot pentru
15
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