
ROMÂNIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN 

HOTĂRÂRE 
NR.21/28.04.2021 

privind instrumentarea proiectului 
„ Servicii integrate destinate comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL 

Segarcea" 

Avand in vedere: 
- art. 42 alin (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• art. 9 alin (4) din Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• analizând prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 672/2020 

pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice "Implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/ sau 
în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori" aferent Programului 
Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de 
investiţii 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunităţii, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi 
oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 
operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, 

• luând la cunoştinţă conţinutul referatului de aprobare al primarului comunei Radovan, 
judetul Dolj în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.948/23.04.2021, de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.949/23.04.2021, precum şi de raportul comisiei de specialitate a 
Consiliului Local, 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b}, alin.(4) lit. d}, precum şi ale art.196 alin.(1) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Radovan in cadrul PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.vi: 

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii , Obiectivul 

specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 



20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC conform proiectului depus cu titlul „ Servicii integrate 
destinate comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea " in calitate de 
lider. 

Art.2. Se aprobă semnarea acordului de parteneriat final cu partenerii SCOALA 
GIMNAZIALA CIOROIASI si CREATIVE CONSULT ANO ADVICE SRL in vederea 
semnarii contractului de finantare pentru proiectul cu titlul „ Servicii integrate 
destinate comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea" conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba desemnarea domnului CIRSTIANU MARIUS-DANIEL avand functia 
de primar, sa reprezinte Comuna Radovan în vederea realizării tuturor activităţilor 

necesare contractării şi implementării proiectului cu titlul „ Servicii integrate destinate 
comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea" in cadrul in cadrul 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală _..., 
plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 
9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii , Obiectivul 
specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 
20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 

Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei potrivit legii. 

Art.5. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, cofinanţarea din bugetul local în sumă totală de 
45,629.13 lei, respectiv in procent de 2%. 

Art. 6. Prezenta hotarare se va inainta:lnstitutiei Prefectului - judetului Dolj,Primarului 
comunei Radovan pentru ducerea la indeplinire,se va afişa pentru publicitate. 

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ 
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Contrasemnează 

Secretar General 
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Adoptâi:ar/rş~ ordinară cu un număr de 8 voturi pentru, din totalul de 9 membrii in functie. 
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