
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și  
Grădinița cu program normal nr.9 pentru susținerea proiectului depus în 

parteneriat de către Asociația Europeană „Pentru o viață mai bună" împreună cu 
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” și Grădinița cu Program Normal nr.9 cu titlul  

POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. - Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” 
depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților", 

Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială din comunitațile marginalizate (romă și nonromă) din orașe 

cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților 
rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual 

mecanismului de D.L.R.C.” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.49.321/20.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Compartimentului Învăţământ, înregistrat la 
nr.49.322/20.10.2021;                                  
        - adresa nr.458/12.10.2021 a Grădiniței cu Program Normal nr.9, înregistrată la 
Primăria Municipiului Giurgiu 47.945/12.10.2021;  
        - adresa nr.317/29.07.2021 a Grădiniței cu Program Normal nr.9, înregistrată la 
Primăria Municipiului Giurgiu nr.36.771/29.07.2021; 
        - raportul procedurii de atribuire / Procesul - Verbal nr.49.320/20.10.2021, 
încheiat  de către Comisia constituită  de evaluare a solicitărilor de încheiere a unor 
Acorduri de parteneriat / Contracte de parteneriat; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte şi 
familie; 
        - Procedura Operațională privind încheierea Acordului de Parteneriat / 
Contractului de Parteneriat - P.O-03.04.03 - Acord de Parteneriat, Ediţia II, Revizia 1, 
19.07.2019; 
        - prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        - prevederile art.19, art.20, alin.(1), lit.„d”, „h”, „i” ale Legii nr.273/2006, privind 
Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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         În temeiul art.129 alin.(2), lit.„e”, alin.(7), lit.„a” şi alin.(9), lit.„a”, art.139, alin.(3), 
lit.„a” şi „f” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
             

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art.1. Se aprobă derularea fluxurilor financiare în valoare de 1.047.852, 95 lei 
pentru Grădinița cu Program Normal nr.9 prin conturile de venituri bugetare ale 
Bugetului local al Municipiului Giurgiu deschise la Trezoreria Statului pe codul de 
identificare fiscal al Municipiului Giurgiu ca urmare a câștigării Proiectului 
POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. - Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” 
depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților", Obiectivul 
specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin 
implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de 
D.L.R.C.” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020.  
        Art.2. Suma de 1.047.852, 95 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului 
menționat mai sus pentru Grădinița cu program normal nr.9 defalcată după cum 
urmează: 1.026.895, 89 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT și bugetul 
național și suma 20.957, 06 lei, – 2% valoarea cofinanţării de la bugetul local 
(repartizată pe 3 ani după cum urmează: anul 2021 = 6.986 lei, anul 2022 = 6.986 lei, 
2023 = 6.985,06 lei). 
        Art.3. Suma totală eligibilă a proiectului prevăzută la art. 2 va fi repartizată pe trei 
ani după cum urmează: anul 2021 = 349.284, 31 lei, anul 2022 = 349.284,31 lei, anul 
2023 = 349.284,31 lei. Suma menționată pentru anul 2021 se va suporta din 
prevederile aferente Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 (după 
încasare FSE și Buget național)  buget aprobat în cadrul aceleiași ședințe  ordinare,  
la Cap. 65.02.- 03.01. – titlul de cheltuială  58.02.01 – finanțare națională și titlul de 
cheltuială  58.02.02 – finanțare externă nerambursabilă, virate direct in contul unității 
de învățământ, prin deschidere de credite; 
        Art.4. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și 
Grădinița cu Program Normal nr.9 pentru susținerea implementării Proiectului 
POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A. - Dezvolare prin Educație de Calitate și Acces” 
depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitaților", Obiectivul 
specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitațile marginalizate (romă si nonromă) din orașe cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținand minorităților rome, prin 
implementarea de măsuri/operațiuni  integrate în contextual mecanismului de 
D.L.R.C.” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, respectiv alocarea sumei de 6.986 lei pentru anul 2021 reprezentând prima 
tranșă din suma totală de 20.957, 06  lei cofinanțată de la bugetul local, conform 
anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.5. Plata sumei de 6.986 lei reprezentând tranșa aferentă anului 2021 va fi 
efectuată  prin deschidere de credite respectiv dispoziție bugetară  atât pentru sumele 
încasate de Fondul Social European, Buget Național cât și suma cofinanțată de la 
Bugetul Local. 
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        Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice - Compartimentul Învăţământ din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului şi Grădiniței cu Program Normal nr.9, pentru 
ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 374    

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
(d-nul consilier Cioacă Ionuț, nu participă la vot) 
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