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Proiect –

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instrumentării proiectului ”Cresterea participarii la invatamantul
preșcolar si școlar pentru copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate din
teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul Câmpulung Moldovenesc” prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și
competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar
de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru
reintegrarea în educație și formare; Obiectiv Specific (O.S.) 6.2. - Creșterea participării
la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire
timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul
rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate
de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/
comunitățile dezavantajate socio-economic
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2), art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin (4). lit.a) e) şi f), şi ale
alin.(7) lit.”a, b, k și p” art.139, alin. 1), art.140, alin.1) art.196, alin.1), lit. „a”, din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
e) H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
f) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020 probata cu modificari si completari prin
Legea 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, cu modificarile ulterioare
h) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 313/26.02.2020 privind aprobarea Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor
cu părinți plecați la muncă în străinătate”, aferent Programului Operational Capital Uman 2014
-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul

preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiectiv Specific (O.S.)
6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor
din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate
de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/
comunitățile dezavantajate socio-economic
i) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 530/ 13.03.2020 privind modificarea Ghidului
Solicitantului Conditii Specifice „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor
cu părinți plecați la muncă în străinătate”, aferent Programului Operational Capital Uman 2014
-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiectiv Specific (O.S.)
6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor
cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor
din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate
de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/
comunitățile dezavantajate socio-economic
j)
Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
European de dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire
a unor dispozitii generale privind Fondul European de dezvoltare regionala, Fondul Social
European, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
k)
Prevederile Programului Operational Capital Uman 2014-2020 aprobat prin Decizia
Comisiei Europene nr. C(2015) 1287 din 25.02.2015
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei POJORATA, județul SUCEAVA în
calitatea sa de Partener 2, prin care se susţine necesitatea, oportunitatea proiectului şi
potenţialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii,
înregistrat la nr. 3316/17.06.2020;
b) raportul de specialitate întocmit de doamna Raia Adriana – consilier în cadrul
compartimentului proiecte cu finanțare externă, înregistrat la nr. 3317/17.06.2020;
c) analizând Strategia de dezvoltare a Comunei POJORATA pentru perioada 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12din 22.01.2016, constatând necesitatea
de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local,
d) raportul de avizare al comisiei din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat
la nr.3387/22.06.2020
Consiliul Local al Comunei Pojorâta adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al proiectului ”Cresterea
participarii la invatamantul prescolar si scolar pentru copii cu cel putin un parinte plecat in
strainatate din teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul Campulung Moldovenesc” prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa prioritară 6: Educație și competențe,
Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiectiv
Specific (O.S.) 6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special
a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și
a celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri
integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic
Art. 2 Se aproba incheierea acordului de parteneriat intre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA
BUCOVINA DE MUNTA, COMUNA POJORATA si ASOCIATIA LICURICII, avand ca obiect
alocarea sumei de 10,420.88lei din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei POJORATA, pentru
participarea la cheltuielile de organizare si desfasurare a proiectului Cresterea participarii la
invatamantul prescolar si scolar pentru copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate din
teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul Campulung Moldovenesc
Art.3.În vederea instrumentării Proiectului ”Cresterea participarii la invatamantul prescolar si
scolar pentru copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate din teritoriul GAL Bucovina de
Munte si Municipiul Campulung Moldovenesc”, prin programul POCU 2014 -2020, Apelul de
proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS
6.2, OS 6.3, Consiliul Local confirma urmatoarele:
In perioada urmatoare se vor sustine pregatirea informatiilor necesare pregatirii proiectului in
vederea depunerii acestuia pentru etapa de evaluare.
Art. 4 – Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului ca urmare a semnarii Contractului de
Finantare (eligibile, neeligibile si cofinantare) se vor prevedea in bugetul local pentru perioada de
realizarea investitiei, in cazul obtinerii finantarii, potrivit legii. Bugetul proiectului este detaliat
astfel:
Valoare totala proiect, din care:
Valoare eligibila totala =3,950,462.70lei
Valoare neeligibila = 0,00 lei
Valoare contributie proprie Lider/ Partener 1 (GAL Bucovina de Munte) = 0 lei
Valoare contributie proprie Partener 2 (Comuna POJORATA) = 20,792.18 lei
Valoare contributie proprie Partener 3 (ASOCIATIA LICURICII FERICITI) = 0.00 lei
Buget proiect (valoare eligibila) LIDER/Partener 1 (GAL Bucovina de Munte) = 1,819,327.62lei
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 2 (Comuna POJORATA)= 1,039,609.08lei
Buget proiect (valoare eligibila) Partener 3 (ASOCIATIA LICURICII FERICITI) =1,091,526.00 lei
Art. 5. (1) Reprezentantul legal al Primariei Comunei POJORATA, judetul SUCEAVA este,
potrivit legii, primarul acesteia.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
POJORATA, judetul SUCEAVA

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Comunei
POJORATA, judetul SUCEAVA
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