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Avizat, 
Secretar general al  
comunei Bogdand 

Temian Simona 
 

Nr. 167/SG/04.02.2021 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a 
Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat 

 
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară din data de _______; 

 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 166/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei 

Bogdand în calitatea sa de membru al Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat prin 

care se susţine necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic achiziției terenului 

pentru implementarea proiectului „Construire cantină socială,  împrejmuire, racorduri 

și branșamente utilități”; 

• art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
• art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• 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; 

• art. 129  alin. (2) lit. b) din Ordoanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

• 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; 

• Prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
• 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 
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• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 105/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
 În temeiul art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2020, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1 Se aprobă necesitatea și oportunitatea achiziției imobilului – teren, în 
suprafață de 2900 metri pătrați, situat în intravilanul localității Hereclean, aflat în 
proprietatea lui Anton Ioan și Cătinaș Cornelia, înscris în CF cu nr. 53411, pentru 
implementarea proiectului „Construire cantină socială, împrejmuire, racorduri și 
branșamente utilități” implementat de Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat.  
Art. 2 Se aprobă aportul comunei Bogdand pentru cumpărarea terenului în cuantum 
de 16.000 lei din total valoare achiziție în sumă de 192.000 lei. 
 Art. 3 Reprezentantul legal al Primariei Comunei  Bogdand, judeţul Satu Mare, 
este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de primar şi de ordonator 
principal de credite. 
 Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Bogdand, judetul Satu Mare. 
 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare 
-Primarul Comunei Bogdand 
-Asociaţia Grup de Acţiune Locală TOVISHAT 

 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.166/SG/04.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărîre privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea 

cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat 

          În conformitate cu prevederile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art. 32 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inițiez proiectul de 

hotărâre privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei 

sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tovishat. 

Achiziționarea terenului este necesară pentru implementarea proiectului 

”Construire cantină socială, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități” finanțat 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 conform contractului de 

finanțare C1920072S120363307318/15.07.2020 

Proiectul presupune construcția și dotarea unei cantine sociale care va deservi 

populația din teritoriul Tovishat. Banii destinați acestei etape sunt asigurați prin PNDR 

print-un contract de finanțare în valoare de 199.991 euro.  

Construcția va avea o suprafață de 400 mp si va fi compusă dintr-o sală de 

mese cu o capacitate de 100 locuri, bucătărie și depozite materie primă, grupuri 

sanitare și birouri administrative care vor fi folosite și ca sediu al Asociației.  

Beneficiarii cantinei vor fi persoane din UAT-urile GAL Tovishat aparţinând 

grupurilor vulnerabile: persoane vârstnice, familii numeroase şi familii monoparentale, 

copii şi tineri cu risc de abandon şcolar sau de separare de familie, copii orfani sau 

abandonaţi de părinţi, persoane cu dizabilități, persoane din rândul minorităților etnice.  

Proiectul va fi monitorizat pentru o perioadă de 5 ani de zile. 

Pentru asigurarea funcționării cantinei sociale în perioada de monitorizare, 

Asociația Gal Tovishat a depus și câștigat un proiect prin Programul Operațional Capital 

Uman (POCU) care va oferi fondurile necesare desfășurării activității cantinei pe o 

perioadă de 2 ani de zile pentru servirea unei mese calde pe zi pentru 125 persoane/ 

21 zile pe lună :  
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- Salariile angajaților cantinei (2 bucătari, 1 ajutor de bucătar, 1 asistent social, 1 

șofer, 1 angajat personal curățenie) - 1.002.966,48 lei 

- Achiziție materie primă hrană (2 ani) - 419.868 lei  

- Dotare Echipamente cantină: 167.195 lei 

- Închiriere mașină transport (Leasing ): 91.859,53 lei – POCU nu permite 

achiziționarea mașinii 

- Cheltuieli Combustibil - 44.898,70 lei 

- Consumabile birou -  19.823 lei 

- Cheltuieli indirecte - 150.444,97 lei  

În plus față de operaționalizarea cantinei, prin proiect mai sunt prevăzute 

activități care vor dezvolta comunitățile locale din GAL Tovishat prin oferirea gratuită 

de cursuri de formare profesională pentru: bucătari, brutari, lucrători în tâmplărie, 

lucrători în comerț, competențe digitale. De asemenea se va asigura populației 

interesate consiliere și informare profesională pentru găsirea unui loc de muncă, iar 

pentru 7 întreprinderi vor fi acordate granturi în valoare de 10.000 euro pentru 

implementarea planurilor de afaceri. În total, valoarea proiectului implementat prin 

POCU este de 1.000.000 euro. 

Având în vedere contractele de finanțare castigate pentru construcția și 

operaționalizarea cantinei sociale, considerăm oportună achiziția terenului care este 

necesară pentru demararea lucrărilor și implementării proiectelor propunând totodată 

aprobarea de către Consiliului local al Comunei Bogdand a Proiectului de hotărâre 

privind achiziția de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup 

de Acțiune Locală Tovishat 

 

   

             PRIMAR, 

    BOJAN AUREL 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


