
       
HOTĂRÂREA NR.80 

PRIVITOR LA: aprobarea participării orașului Băbeni la Programul Operațional 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  si Strategia de 

dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-
OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului 

cultural” cu proiectul ”Achiziționarea unei autosanitare la nivelul orașului 
Băbeni, județul Vâlcea ” 

 
   Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară convocată de îndată în data de 14 septembrie 2020, ora 11,00, la 
care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.14244/14 septembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 14246/14 septembrie 2020 al inspectorului implementare proiecte 
prin care se propune aprobarea participării orașului Băbeni la Programul 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  si Strategia 
de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-
OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului 
cultural” cu proiectul ”Achiziționarea unei autosanitare la nivelul orașului Băbeni, 
județul Vâlcea ”; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 14246/14 septembrie 
2020întocmit de secretarul general al oraşului; 

Văzând și STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU 
ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT ,,LOTRU-OLT MIJLOCIU,,; 

În conformitate cu prevederile HG nr.347/2016 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-
2020, coroborate cu cele ale Ordinulului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 
nr.816 din 24.05.2016 privind aprobarea listei detaliata cu cheltuieli eligibile 
pentru operatiunile finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si 
Afaceri Maritime 2014-2020 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum și 
cu cele ale art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.c) și h) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(2) lit.d) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  9  voturi 
pentru, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. – (1) Se aprobă participarea orașului Băbeni la Programul Operațional 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  si Strategia de 
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dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT 
MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural” 
prin implementarea proiectului cu proiectul ”Achiziționarea unei autosanitare la 
nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea”. 

(2) Orașul Băbeni – judetul Valcea se angajează; 
a) sa asigure contribuţia proprie aferenta costurilor eligibile ale 

proiectului. 
b)  sa finanţeze toate costurile neeligibile ale proiectului. 
c) sa asigure resursele financiare necesare implementării optime a 

proiectului in condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor. 
d) sa menţină pe o perioada de cel puţin 5 ani de la ultima plată, 

proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului pentru care s-a 
acordat finanțarea nerambursabila si să asigure exploatarea si mentenanța in 
toata aceasta perioadă; 

e) sa menţină pe o perioada de cel puţin 5 ani de la ultima plată natura 
activitatii pentru care s-a acordat finantarea nerambursabilă. 

f) sa asigure utilizarea echipamentelor si bunurilor achiziţionate prin 
proiect pentru scopul declarat in proiect. 

g) ca informaţiile incluse in cererea de finanţare si detaliile prezentate in 
documentele anexate sunt corecte si adevarate, iar asistenta financiara pentru 
care a aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii; 

h) ca nu are cunoştinţa despre niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat; 

i) sa aprobe suportarea cheltuielilor de mentenanta si gestionarea 
investiţiilor pe o perioada de minim 5 ani de la data la care investiţiile au fost 
date in exploatare. 

Art.2. (1) - Se aprobă bugetul proiectului prevăzut la art.1, la valoarea totală 
de 269.973,40 lei, inclusiv TVA , din care valoare eligibilă este de 269.973,40 
lei, inclusiv TVA. 
          (2) Bugetul aprobat potrivit alin.(1) constituie anexă la prezenta hotărâre 
și face parte integrantă din aceasta. 
 Art.3. - Reprezentantul legal al proiectului prevăzut la art.1 este domnul 
Bogdan Ștefan, primarul orasului Băbeni. 
 Art.4. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului de specialitate, iar secretarul general al 
oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului Județului Vâlcea 
în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.orasbabeni.ro. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
     Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
Băbeni, 14 septembrie 2020 


