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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.421/2016 

privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului 

AS – NV ”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”  

      
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MIERCURI 26 OCTOMBRIE 2016   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, prin viceprimar desemnat, 

înregistrat cu nr.618/2016; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Public Asistenţa Socială, înregistrat cu nr.22353/2016, 

privind fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea inițierii și 

implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului ”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil 

în regiunea de Nord Vest”   în cadrul Programului Operațional Competențe Umane 2014 – 

2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi – România Start Up Plus; 

 

Având în vedere : 

 Art. 66 alin. (4), art. 112 alin. (3) litera q), art. 119 alin. (1), din Legea nr. 292/2011 privind 
asistenţa socială, cu modificări; 

 Art. 35 alin. (1) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ghidul solicitantului Condiții generale - POCU și Condiții specifice Axa 3.7; 

 Procedura de selecție a partenerilor pe baza principiilor transparenței, nediscriminării, 
tratamentului egal și eficței utilizării fondurilor în baza O.U.G. nr. 64/2009 cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobate prin Legea nr. 362/2009 și Normelor metodologice de aplicare 
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale ș i 
utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 36, alin (2), lit. d), alin (6), lit. (a), pct 2, alin. (7) lit. a), din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

 Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă inițierea, depunerea și implementarea de către Municipiul Baia Mare a proiectului 

”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”.   

  

Art. 2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare și S.C. Centrul de 

Excelență pentru Resurse Comunitare S.R.L, Fundația ”Centrul pentru Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici și Mijloci” Maramureș, S.C. Intratest S.A, în vederea derulării proiectului 

”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”,  conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 44.066,44 lei reprezentând contribuția locală 

a Municipiului Baia Mare, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă alocată Municipiului 

Baia Mare, mai puțin cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis pentru 

implementarea proiectului ”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”.      

 

Art. 4 Cu suma prevăzută la art. 3, se va rectifica bugetul Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 5 În cazul aprobării, se împuterniceste S.P.A.S. cu implementarea proiectului ”AS – NV 

”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest.”      

 

Art. 6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu atribuţii de Primar pentru semnarea Acordului de 

parteneriat cu partenerii proiectului, semnarea tuturor documentelor în vederea depunerii 

proiectului, a contractului de finanțare ș i a documentelor privind implementarea proiectului; 

 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public 

Asistenţă Socială. 

 

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat; 

• Serviciul Public Asistenţă Socială; 

• S.C. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare S.R.L ; 

• Fundația ”Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijloci” Maramureș ; 

• S.C. Intratest S.A; 

• Compartimentul Eliberare Documente, Arhivă. 

 
 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 13 

Impotrivă - 

Abţineri 5 

N-au votat 1 


