
 

H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului și a contribuției proprii pentru implementarea proiectului 

„Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 

servicii sociale la nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani ", cod SMIS: 130470 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d )art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), alin. (7) lit. b) şi al art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

f)Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

g) Ghidul de finantare Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4, 

Prioritatea de investitii 9.iv.   

h) Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

Văzând: 

- Solicitarea făcută de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital 

Uman privind transmiterea Hotărârii Consiliului local de aprobarea a bugetului și a 

contribuției proprii pentru implementarea proiectului „Măsuri pentru reducerea numărului de 

copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în 

comuna Todireni, județul Botoșani ", cod SMIS: 130470; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Todireni ; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni; 

- referatul compartientului de resort; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 29 aprilie 2020 în 

şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul și contribuția proprie pentru implementarea proiectului „Măsuri 

pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani ", cod SMIS: 130470, după cum urmează: 

Valoarea totală a proiectului este de: 4,182,773.94 lei, din care: 

- 4,099,118.46 lei reprezentând cheltuieli eligibile nerambursabile,  

- 83,655.48 lei, reprezentand contribuția proprie, în procent de 2 %.  
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Art. 2. Primarul comunei Todireni, județul Botoșani prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, prefectului judeţului Botoșani 

şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LEONTE FLORIN 

Todireni, 29.04.2020                            Vizat pentru legalitate, 

 Nr. 23            Secretar general comuna, 

                                                         Andriș Maria-Magdalena         
                   
 


