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H O T Ă R Ă R E 
privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA - Start Up Rural si Solidar pentru 
Antreprenori” prin Programul Operaţional 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 „ 

 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare aProiectului de Hotarâre privind aprobarea instrumentării 
proiectului „SURSA - Start Up Rural șiSolidarpentruAntreprenori” prin Programul Operaţional 
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, înregistrat cu nr. 5601 din  
11.12.2020; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea instrumentării proiectului „SURSA - Start 
Up Rural și Solidar pentru Antreprenori” prin Programul Operaţional 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, înregistrat cu nr. 5602 din 11.12.2020; 

- Rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Ţeţchea. 
 Văzând votul consilierilor în funcţie, prezenţi  din totalul de 13 în funcţie, 
 În baza prevederilor: 

- 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. 129  alin. (2) lit. b) din Ordoanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, cu modificarile ulterioare; 

- 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; 

- 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; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art. 1.Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al proiectului 
„SURSA - Start Up Rural si Solidar pentru Antreprenori” 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 încheierea acordului de parteneriat între ASOCIATIA GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA VALEA VELJ, Comuna Tetchea, CORPORACTIVE CONSULTING SRL  
pentru proiectul „SURSA - Start Up Rural siSolidarpentruAntreprenori”. 
 Art.3.În vederea instrumentării Proiectului „SURSA - Start Up Rural 
șiSolidarpentruAntreprenori”, prin programul POCU 2014 -2020, Apelul de proiecte 
POCU/879/4/16/, Consiliul Local al comunei Țețchea confirma urmatoarele:în perioada 
urmatoare se vor susține pregătirea informațiilor necesare pregătirii proiectului în vederea 
depunerii acestuia pentru etapa de evaluare. 
 Art. 4.Toate cheltuielile aferente implementării proiectului ca urmare a semnării 
Contractului de Finanțare (eligibile, neeligibile și cofinanțare) se vor prevedea în bugetul local 



pentru perioada de realizarea investiției, în cazul obținerii finanțării, potrivit legii. Bugetul 
proiectului este detaliat astfel: 
Valoare totală proiect, din care: 
Valoare contribuție proprie Solicitant/Lider parteneriat (ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA VALEA VELJ) = 0 lei 
Valoare contribuție proprie Partener 1 (Comuna Țețchea) = 9,250.17 lei 
Valoare contributie proprie Partener 2 (CORPORACTIVE CONSULTING SRL  ) = 34,876.10 
lei 
Buget proiect (valoare eligibila) Solicitant/Lider parteneriat (ASOCIATIA GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA VALEA VELJ) = 3,753,432.10 lei 
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 1 (Comuna Tetchea) = 3,656,578.20 lei 
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 2 (CORPORACTIVE CONSULTING SRL) 
=2,246,161.96 lei 
 Art. 5.Reprezentantul legal al Comunei Țețchea, judetul  Bihor 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 
Comunei Țețchea , d-nul Florin – Aurel Cazan. 
 Art. 7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, cu: 
  - Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
  - Primarul Comunei Ţeţchea; 

   - Compartimentul de asistență socială; 
  - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 

  - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local. 
 
 
                       INIȚIATOR,                                                                     AVIZAT, 

             PRIMAR,                                                                 P.Secretar general, 
               Florin – Aurel Cazan                                                           Florian Bronț 
                                                                                                              Cons. jur. 
                                                                                                   Janett – Gabriela Covrig 

 
  

 

 


