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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 

H O T Ă R Â R E   
  privind aprobarea PROIECTULUI şi a cheltuielilor legate de PROIECT   

si de aprobare a ACORDULUI DE PARTENERIAT  
 
 
PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - EST” cod Mysmis 
125154 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
	

Avand in vedere : 
 
 

v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la 
nr. 1.971 din  07  august  2018 ; 

v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr. 1.972  din  07 august 2018 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 
1.981/1.982/1.983  din 08 august 2018 anexat la hotărâre ; 

v prevederile Ghidului solicitantului - Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 - Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare - Apel de proiecte nr . POR / 10 / 2018 / 10 / 10 . 1a / 
APC/7REGIUNI ; 

v prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

v prevederile Cap. I. , art. 1 ,  din Legea nr.  273 / 2006 privind finanţele 
publice locale modificată şi completată  ; 

v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare ; 

v prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139,  alin. 
(2) din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 

 
 

În temeiul prevederilor	art.	36	,	alin.	(1)	,	(7)	,	lit.	“a”	,	art	.	45	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’a’’	şi	art.	115	,	
alin.	 (1),	 lit.	 “b”	 ,	 alin.	 (3	 –	 7)	 din	 Legea	 nr.	 215	 /	 2001	 privind	 administraţia	 publică	
(*actualizata*)	(*republicată*)	modificata	si	completata	:	
	

H O T Ă R Ă S T E : 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - 
EST” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional  
 

2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot  
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  nr. 
apelului de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI . 
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Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi COMUNA CANESTI – partener, 
în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de 
parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal 
Negoşina, Căneşti, județ Buzău", în cuantum de 38994.69 lei (inclusiv TVA) – 
aferentă activităților derulate de COMUNA CANESTI. 
 
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a COMUNA CANESTI, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 779.89 lei, 
reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Negoşina, 
Căneşti, județ Buzău" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE 
REGIUNEA SUD - EST” cod Mysmis 125154. 
 
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării 
Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Negoşina, Căneşti, județ Buzău", 
pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD 
- EST” cod Mysmis 125154,  în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
 
Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului 
"Grădiniţa cu program normal Negoşina, Căneşti, județ Buzău" în vederea 
implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - EST” 
cod Mysmis 125154 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Art. 7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele COMUNA CANESTI, daca 
este cazul. 
	
Art.  8. Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ; 
- MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Compartimentului  financiar - contabil din cadrul aparatului de 

specialitate ; 
- publică prin afişare – wwwcomunacanesti.ro ; 

	
	

	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local , BUGA SFINTES RICARDO DANIEL 

 
 

         CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                  
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
Nr. 31. Canesti , Buzău , 09  august  2018 ; 
„Aceasta	hotărâre	a	fost	adoptata	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	data	
de	09	august	2018	,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	,	alin.		(1)	din	Legea	nr.	215/2001	a	administratiei	
publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	8		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„-„	impotriva	
din	numarul		total	de	8		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	

Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


