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HOTÂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii 122/2009 privind implementarea proiectului  

 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în administraţia publică prin dezvoltarea capacităţii de 

instruire”,  în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomita; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.9 din  8 februarie 2010; 

-solicitarea de clarificări nr.614564/4.02.2010 a Ministerului Administraţiei şi Internelor –Direcţia 

pentru Dezvoltarea Capacităţii Admininistrative, înregistrată cu nr.1055 din 8.02.2010; 

-adresa SC PORTAL PROJECT S.R.L.cu privire la modul de rezolvare a problemelor sesizate, 

înregistrată cu nr.1124 din 8.02.2010; 

-avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi buget; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile Ghidului solicitantului-Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, 

Axa   Prioritară 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”,  

Domeniul Major de Intervenţie 1.3. “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Cererea de Proiecte 

nr. 5/2009. 

-prevederile art.36 alin.4 lit.(d) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:-Se modifică  Hotărârea Consiliului local Amara nr.122/2009 privind implementarea proiectului  

„Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în administraţia publică prin dezvoltarea capacităţii de 

instruire”,  în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, după cum 

urmează: 

1. Art.3  alin.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

     „(2):-Se aprobă contribuţia proprie din costurile eligibile şi conexe aferente proiectului, în valoare 

de 19,327 mii lei reprezentând 2,2% din valoarea totala eligibilă a proiectului la care se adaugă 

64,5704 mii  lei TVA aferent.” 

 

2.Art.3  alin.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(3):-Se aprobă ca suma de 859,173 mii lei, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 

şi suma 64,5704 mii RON reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, să fie asigurată de către 

Primăria Amara în avans, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a Programului 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.” 

 

3. Se introduce un nou articol art.4 care va avea următorul cuprins: 

„Bugetul proiectului se constituie în anexă la prezenta hotărâre.” 

 

4.Articolul 4 devine art.5. 

 

5.Articolul 5 devine art.6. 

 

6 Articolul 6 devine art.7. 

 



7.Se introduce anexa 1 cuprinzând bugetul proiectului. 

 

Art.2:-Celelalte dispoziţii ale Hotărârii nr. 122/2009  a Consiliului local Amara rămân neschimbate. 

Art.3:-Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Amara vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                     SECRETAR, 

                       MREJERIU MIRCEA 

                                                                                       BĂICOIANU IONICA 

 

 

 

 

Nr.5 

Din 9 februarie 2010 

Adoptată în Amara 

Ex.3 
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                                                                                                                                                                                                                        Anexa nr.1 la HCL  5 /2010 

 

 

Ordonator de credite CONSILIUL LOCAL AMARA, JUD. IALOMIŢA 

Departament (care propune/implementeaza proiectul) COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, JURIDIC 

Bugetul din care este finantat: BUGETUL LOCAL 

 I  - Credite de angajament (CA)     

 II - Credite bugetare (CB)     

        

        

        

Fisă de fundamentare 

Proiect propus la finantare / finantat din instrumente structurale 

        

Denumire proiect  
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Administraţia Publică prin dezvoltarea capacităţii de 
instruire 

 şi/sau       

Nr._data contract / decizie / ordin de finanţare  ….. 

        

Program / instrument / facilitate 

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa   Prioritară 1 “Îmbunătăţiri 
de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”,  Domeniul Major de 
Intervenţie 1.3. “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Cererea de Proiecte nr. 5/2009. 

Tipul Fondului Extern Nerambursabil (FEN) postaderare 
- FEDR/FSE/FC  

FSE 



       mii lei 

Perioada de implementare 
CA / 
CB 

Bugetul proiectului * (realizat / estimat) 

Total 

Cheltuieli eligibile Alte cheltuieli decât cele eligibile 

FEN postaderare buget propriu 
Total din care: TVA 

buget propriu buget propriu 

o   1=2+3+4 2 3 4 5 

2010 (anul 1)           (realizat / 
estimat) 

I 601,2827 552,985 12,885 35,4127 35,4127 

II         

2011 (anul 2)           (realizat / 
estimat) 

I 341,7877 306,188 6,442 29,1577 29,1577 

II         

… (anul 3) 
I         

II         

        

… (anul n) 
I         

II         

TOTAL 
I 943,070.4 859,173 19,327 64,5704 64,5704 

II         

        

        

        

 Descriere activitati eligibile:     

 

Activităţile proiectului urmăresc dezvoltarea capacităţii de instruire pentru Administraţia Publică, concretizându-se, în principal, în dezvoltarea şi furnizarea programelor de 
instruire autorizate în domenii relevante pentru Administraţia Publică, cum ar fi: achiziţii publice, limbi străine, managementul proiectelor, leadership. Un element important 
al proiectului vizează diagnoza activităţii din domeniul resurselor umane desfăşurate de Solicitant în scopul creşterii eficacităţii organizaţionale. Activităţile propuse 
urmăresc respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, cererea de finanţare abordând conceptul dezvoltării durabile în cadrul 
modulului ce are ca obiectiv conştientizarea importanţei acestui concept şi instruirea în domeniul problemelor de mediu. Proiectul respectă prevederile legislaţiei în vigoare 
cu privire la egalitatea de şanse, urmărind conştientizarea importanţei şi promovarea acestui concept în cadrul unui seminar.  

 

 

 

       

 

 Descriere cheltuieli altele decât cele eligibile    

 
TVA aferent cheltuielilor pentru: a) dotări care intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar şi a activelor fixe necorporale (şapte laptopuri, două 
copiatoare, două imprimante, două videoproiectoare, şapte licenţe); b) transportul participanţilor inclusiv taxele aferente; c)informare, comunicare şi publicitate pentru  



 

activităţi de conştientizare; d) achiziţia de consumabile aferente activităţilor; e) achiziţionarea serviciilor de audit; f) organizarea şi/sau particciparea la evenimente de genul 
conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, etc.; g) transport şi cazare personal implicat în implementarea proiectului 

        

     AVIZAT ** 

        

  Departament / Direcţie (beneficiar)  AUTORITATE DE MANAGEMENT  

        

 COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, JURIDIC 
………………  

 GRESIANU LILIANA    
  

      
  

DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR         DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR 
        

 VICTOR MORARU     

        

 PRIMAR       

 date de contact responsabil proiect: 

 
* pentru proiectele in parteneriat se va lua in considerare numai totalul bugetor 
activitatilor proprii desfasurate conform acordului de parteneriat 

       

Nume: 
MORARU VICTOR 

 ** numai pentru ordonatorii de credite prevazuti la art.5 alin. (1)-(3) din OUG nr.64/2009 

Tel: 0723/487548     

Fax / e-mail: Victorprimar@yahoo.com     

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

MREJERIU MIRCEA 
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