
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

HOTARAREA 
Nr. 79 din data de 18.12.2020 

privind aprobarea participarii Comunei Tarlungeni laProiectul "Antreprenoriat social rural pentru integrarea 
tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile Centro si Sud Muntenia, cod mySMIS 148541", Axa 

prioritara 4: Incluziunea sociala ~i combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 
combaterea saraciei ~i a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investifii 9v: Promovarea 

antreprenoriatului social ~i a integrarii vocationale in intreprinderile sociale ~i economia sociala ~i solidarli 
pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitatii 

intreprinderilor de economic sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila, 
finantat prin Programul Operational Capital Uman2014-2020; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, intrunit in sedinta ordinara, m data de 
18.12.2020, orele 15,30; 

A vand in vedere proiectul de hotarare si referatul de aprobare al acestuia, semnate de di. Primar al 
Comunei Tarlungeni, precum si: 

• prevederile Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala ~i Fondul European pentru Pescuit ~i Afaceri Maritime, precum ~i de stabilire a unor 
dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de 
Coeziune ~i Fondul European pentru Pescuit ~i Afaceri Maritime ~i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului, publicat inJumalul Oficial al Uniunii Europene, seriaL, nr. 347 din 20 decembrie 
2013, cu modificarile ulterioare; 

• prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 
(2015) 1287 din 25.02.2015, cu modificarile ulterioare; 

• prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 
I 05/2016, cumodificarile ~i completarilc ulterioare; 

Tinand cont de Raportul de specialitate intocmit de Administratorul Public al Comunei Tarlungeni, inregistrat 
cu nr.19.773 /10.12.2020 (nr. 9111.12.2020); 

In temeiul art. 129 al in. 4 Iit.a), alin. 7, lit. a), b ), alin. 9 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind aprobarea Codului Administrativ; 

Tinand cont de Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 ale Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul art. 139, alin. 3 lit. ,,f'', coroborate cu art. 196, alin. 1, lit. a si art. 243, al in. 1, lit. a, din OUG nr. 

57 /2019 privind aprobarea Codului Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTARA~TE: 
ART 1. Se aproba participarea Comunei Tarlungeni, 'in calitate de Partener, la proiectul "Antreprenoriat social 

rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile Centro si Sud Muntenia, cod mySMIS 
148541", 'in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 
4: lncluziunea sociala ~i combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
saraciei ~i a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investifii 9v: Promovarea antreprenoriatului social 
~i a integrarii vocafionale in intreprinderile sociale ~i economia sociala ~i solidara pentru a facilita accesul la 
ocuparea forfei de munca, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitafii intreprinderilor de economic 
sociala de a funcfiona intr-o maniera auto-sustenabila. 

ART 2. Se aproba valoarea totala eligibila a bugetului Primariei Comunei Tarlungeni, ca partener, in cadrul 
proiectului "Antreprenoriat social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile 
Centro si Sud Muntenia, cod mySMIS 148541", in cuantum de maximum 3.607.986,63 lei (inclusiv TVA) 
(maximum 745.528,80 euro, la cursul de 1 Euro=4,8395 lei, cursul Inforeuro aferent lunii Septembrie 2020). Din 



ace~tia, 600.000 euro vor fi cheltuieli alocate schemei de minimis (pentru infiintarea de ,,intreprinderi sociale") si 
145.528,80 euro, echivalerit lei, cheltuieli ne-subsumate schemei de minimis (cheltuieli de personal, achizitii, 
indirecte). 

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a ComuneiTarlungeni, reprezentand atat achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat ~i contributia de 2 % din valoarea eligibila a bugetului ne-sumbsumat 
cheltuielilor de minimis (max 145.528,80 euro), aceasta in cuantum de maximum 14.085,74 lei lei, reprezentand 
cofinantarea proiectului "Antreprenoriat social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din 
regiunile Centru si Sud Muntenia, cod mySMIS 148541". Pentru bugetul de max 600.000 euro cheltuieli de 
minimis, cofinantarea este de 0 %. 

ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
"Antreprenoriat social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile Centru si Sud 
Muntenia, cod mySMIS 148541", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se var asigura din bugetul 
local propriu. 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ 
decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale a cheltuielilor eligibile. 

ART. 6. Comuna Tarlungeni va sprijini sustenabilitatea proiectului si respectiv a intreprinderilor sociale 
finantate din schema de minimis a proiectului "Antreprenoriat social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe 
piata muncii din regiunile Centru si Sud Muntenia, cod mySMIS 148541", in limitele de competenta legala si 
financiarii proprie. 

ART. 7. Se imputerniceste Primarul Comunei Tiirlungeni, di. Be~chea Severi us Florin, sii semneze toate actele 
necesare evaluarii, contractarii, implementiirii, precum ~i Acordul de Parteneriat privind proiectul "Antreprenoriat 
social rural pentru integrarea tinerilor NEET'S pe piata muncii din regiunile Centru si Sud Muntenia, cod 
mySMIS 148541", in numele Comunei Tiirlungeni. 

ART. 8. Consiliul Local al Comunei Tarlungeni ii imputemiceste pe Primarul Comunei Tarlungeni sa aduca la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

ART. 9. Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 

Nr. 
Crt. 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

• Primarului Comunei Tarlungeni ; 

• ~i se aduce Ia cuno~tinta publica prin afi~area la sediul consiliului local ~i/sau pe pagina de internet 

OPERATIUNIEFECTUATE 
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Adoptarea hotararii 

Comunicarea catre Primarul 
Comunei Tarlungeni 

Comunicarea catre Prefectul 
judetului Bra~ov 

Aducerea la cuno~tinta publica 

Comunicarea, numai In cazul 
celei cu caracter individual 
Hotararea devine obligatorie sau 

roduce efecte ·uridice, du a caz 
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www.comunatarlungeni.ro 
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