
               
             ROMÂNIA 
     JUDE軍UL IALOMI 軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 

HOT;RÂRE 
privind împuternicirea primarului comunei Dridu, domnul  Dumitru Lucian în 

vedereaăsemn<riiădocumentelorăînărela郡iaăcuăMFEă/ăOIRăSUDăESTă/ăAMăPOCU,ăînănumeleă
群iăpentruăComunaăDriduăpentruăimplementareaăproiectuluiă„Primul pas în 

antreprenoriatul social - primulăpasăspreăsucces!”– Mysmis 127266 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU,  JUDE軍ULăIALOMI軍A 
Având în vedere:  

- Încheierii Judecătoriei Urziceni, din data de 15.10.2020 pronunțată în Dosar nr. 3953/330/2020, prin care a 
fost validat mandatul de primar al domnului Dumitru Lucian; 

-  Ordinul Prefectului Județul Ialomița, nr. 636/03.11.2020 privind declararea Consiliului local Dridu ca fiind 
legal constituit cu data de 01.11.2020; 

- HCL nr.18/13.05.2020 privind aprobarea participării Comunei Dridu la proiectul „Primul pas in 
antreprenoriatul social - primul pas spre succes!” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Apel  
POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;  

-     Proiectul de hotărâre nr. 50 /19.11.2020; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat cu  nr. 5170/19.11.2020; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 5171/19.11.2020; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Dridu, nr. 5242/23.11.2020; 

În conformitate cu: 
- 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. 129, alin (2), lit. e) și art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (l), lit.a)  din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOT;R;訓TE 

Art.1. Se împuternicește primarul comunei Dridu, domnul Dumitru Lucian în vederea semnării 
documentelor în relația cu MFE / OIR SUD EST / AM POCU, în numele și pentru Comuna Dridu pentru 
implementarea proiectului „Primul pas în antreprenoriatul social - primul pas spre succes!”– Mysmis 
127266. 

Art.2. Primarul comunei Dridu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului –Județul Ialomița, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 
general al comunei. 
 
       PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ;,  
VI訓ANăVALENTINA-FLORENTINA                      CONTRASEMNEAZ;ăPENTRUăLEGALITATE 

  SECRETAR, 
                            DUMITRU NICOLETA 

 
Nr. 47 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 23.11.2020 


