
         
  ROMÂNIA 
    JUDEŢULăIALOMI軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU         
 

HOT;RÂRE 

privind aprobarea participării Comunei Dridu la proiectul „Primulăpasăinăantreprenoriatulă
social - primulăpasăspreăsucces!”ăfinan郡atăprinăProgramulăOpera郡ionalăCapitalăUman,ăApel  

POCU/449/4/16/ăConsolidareaăcapacit<郡iiăîntreprinderilorădeăeconomieăsocial<ădeăaă
func郡ionaăîntr-oămanier<ăauto-sustenabil<ă- Sprijinăpentruăînfiin郡areaădeăîntreprinderiă

sociale 
 

CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăDRIDU,ăJUDE軍ULăIALOMI軍A: 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 18/13.05.2020; 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Dridu, domnul Turiga Valentin, înregistrat cu nr. 
1749/13.05.2020; 
- raportul de specialitate nr. 1750/13.05.2020, prin care se propune participarea Comunei Dridu în 
cadrul proiectului – „Primulăpasăînăantreprenoriatulăsocială- primulăpasăspreăsucces!”ăfinanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman, Apel  POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu, nr. 1751/13.05.2020; 
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, partea 1 nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor 
metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 aprobate prin HG 93/2016 și Ghidul Solicitantului 
Programul Operațional Capital Uman, Apel  POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale. 

  În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. e), art. 139 și art. 196, alin. 
(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
HOT;R;ȘTE 

Art.1.  Se aprobă proiectul „Primulă pasă înă antreprenoriatulă socială - primul pas spre 
succes!”,ă în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel  
POCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. 

Art.2.  Se aprobă proiectul Primul pas în antreprenoriatul social - primul pas spre 
succes!”– Mysmis 127266 în parteneriat cu Solicitant – Fundația Corpul Experților în 
Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, Partener 1 – Comuna Dridu, 



Partener 2 – Comuna Colelia, Partener 3 – Asociația Profesională a Formării în Administrația 
Publică locală "CINAQ". 

 
 
Art.3. Se numește domnul Turiga Valentin – să semneze toate documentele în relația cu 

MFE / OIR SUD EST / AM POCU – în numele și pentru Comuna Dridu pentru implementarea 
proiectului „Primul pas in antreprenoriatul social - primul pas spre succes!”– Mysmis 127266.  

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Primulăpasăinăantreprenoriatulăsocială - 
primulăpasăspreăsucces!”– Mysmis 127266, în cuantum de 13,698,623.54 lei, suma gestionată de 
Partenerul – Comuna Dridu, în cuantum de 3,069,513.12 lei. 

Art.5.  Se aprobă contribuția proprie de 2% a Comunei Dridu, în cuantum de 5,904.68 lei 
și cheltuielile neeligibile în cuantum de  0 lei, reprezentând co-finanțarea proiectului „Primulăpasă
in antreprenoriatul social - primulăpasăspreăsucces!”– Mysmis 127266. 

Art.6.  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Primulăpasăinăantreprenoriatulăsocială- primulăpasăspreăsucces!”– 
Mysmis 127266, în vederea implementării în condiții optime a acestuia, se vor asigura din bugetul 
de venituri și cheltuieli al Comunei Dridu, dar nu mai mult decât contribuția proprie. 

Art.7.  Primarul, prin compartimentele aparatului de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.8.   Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Dridu, Instituției Prefectului 
Județului Ialomița, în vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștința publică 
prin grija secretarului general al comunei. 
 

 

 
      PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ;,  

        GHEORGHE MARIAN           
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