
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

              

     

                  H O T Ă R Â R E 

              privind aprobarea demarării proiectului ,, INOVARE SOCIALĂ ÎN TERITORIILE LEADER,, 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Ținând seama de: 

a) referatul de specialitate 9153/25,11,2020,  înaintat de către Boca Paula, inspector clasa I grad profesional 

principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă şi Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate 

al primarului orașului Huedin în calitatea sa de Partener 1, prin care se susţine necesitatea, oportunitatea 

proiectului şi potenţialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

b) analizând Strategia de dezvoltare a oraşului Huedin pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 177 din 09.12.2014 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru 

realizarea investiţiilor publice de interes local. 

 Având în vedere  temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)  art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 

c) 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; 

d)  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi f), şi ale alin.(7) lit. k, p, r  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; 

g) 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; 

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

2020; 

i) Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu 

modificarile ulterioare 

j) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1099/17.09.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului 

Conditii Specifice pentru infiintarea de intreprinderi sociale in mediul rural, aferent Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 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. 

k) 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 

l) Prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

C(2015) 1287 din 25.02.2015 

m) 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. 



 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9190/25.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia  

pentru activități economico – financiare la ședința din data 27.11.2020. 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, 2, lit. b,  art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

                   H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al proiectului ,,INOVARE 

SOCIALĂ ÎN TERITORIILE LEADER”  prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 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. 

 

Art. 2. Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE 

LOCALĂ NAPOCA POROLISSUM, ORASUL HUEDIN si ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH 

RESEARCH, avand ca obiect alocarea sumei de 16,976.79 

 lei din bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Huedin, pentru participarea la cheltuielile de 

organizare si desfasurare a proiectului ,,INOVARE SOCIALĂ ÎN TERITORIILE LEADER” 

Art.3. În vederea instrumentării Proiectului ,,INOVARE SOCIALĂ ÎN TERITORIILE LEADER”, 

prin programul POCU 2014 -2020, Apelul de proiecte POCU/879/4/16/, Consiliul Local confirma urmatoarele: 

In perioada urmatoare se vor sustine pregatirea informatiilor necesare pregatirii proiectului in vederea depunerii 

acestuia pentru etapa de evaluare. 

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 proiectului este detaliat astfel: 

 

Valoare totala proiect, din care: 

Valoare contributie proprie Solicitant/Lider parteneriat (GAL Napoca Porolissum) = 0 lei 

Valoare contributie proprie Partener 1 (Oras Huedin) = 16,976.79 lei 

Valoare contributie proprie Partener 2 (ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH RESEARCH) = 0 lei 

Buget proiect (valoare eligibila) Solicitant/Lider parteneriat (GAL Napoca Porolissum) = 4,428,526.63 lei 

Buget proiect (valoare eligibila) Partener 1 (Oras Huedin) = 4,284,884.11 lei 

Buget proiect (valoare eligibila) Partener 2 (ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH RESEARCH) = 

4,368,422.11 lei. 

  Art. 5.Reprezentantul legal al Primariei Orasului Huedin, judetul Cluj este, potrivit legii, primarul 

acesteia, în dubla sa calitate de primar şi de ordonator principal de credite. 

Art. 6. Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orasului Huedin, 

judetul Cluj 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Orasului 

Huedin, județul Cluj.  

 

Nr.160/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


