
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

__________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                

P R O I E C T 
 Nr. 76 din 21.09.2017 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 

 
 

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

 Având in vedere prevederile: 
 Avand in vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2017, nr. 6/2017  si  Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
         Văzând , expunerea de motive nr. 5792 din 21.09.2017, raportul de specialitate a Biroului 
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 5794 din 21.09.2017, precum si avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local Bodești; 

 In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea 
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ; 

 
HOTARĂȘTE: 

 
Art. 1  Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești  nr. 37  din 

28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, conform anexei 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, conform anexei nr. 
1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, respectiv Lista 
obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare  parțială sau  integrală de la  bugetul local al 
comunei Bodești , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 4 Se aprobă Nota de fundamentare  nr. 5793 din 21.09.2017 privind necesitatea și 
oportunitatea realizării investiţiei ” Centru de zi pentru persoane defavorizate”, în vederea 
modificării sumei în Lista obiectivelor de investiţii.  

Art. 5 Primarul comunei si contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 6 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

_________________________________________________________________________ 
 

Primar, 
Ec. Barna Marinel 



 

 
Anexa nr. 1 la 

hotărârea  nr. ___ din ___.09.2017 privind  
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe 

anul 2017 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017 
 

Venituri  

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

110202 - sume defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, total din care: 

2186 2278 

 - drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare 

626 718 

420241 - subvenții de la bugetul de 
stat pentru finanțarea sănătății 35,99 38,50 

 
Cheltuieli  
 

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24510271 - cheltuieli de capital 
administrație  122,50 172,50 

24540250 - fond de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale 60,06 53,06 

24660210 - cheltuieli de personal 
sănătate 35,99 38,50 

24670220 - cheltuieli materiale cultură 
recreere și religie 50 57 

24680210 - cheltuieli de personal 
asigurări și asistență socială 156,69 186,69 

24680257 - asistență socială 
(indemnizații asistenți personali) 538,31 600,31 

24740271 - cheltuieli de capital 
protecția mediului 97 47 

 
 
 
 
 

Primar, 
 Ec. Barna Marinel  

 

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 



 
ROMANIA  

JUDETUL NEAMT     
 COMUNA BODESTI 

Anexa nr. 2 
la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr.  ____  din __09.2017 privind 

rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 
 

Lista  
obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare  parțială sau  

luvial de la  bugetul local al comunei Bodești 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea obiectivului 
de investiţii 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

actualizată 

PREVEDERI 

C
ap

ac
ită

ţi 

Te
rm

en
 P

IF
 Tot

al 
col. 
5 la 
col. 
10 

finanţate din: 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii 

- fond 
rulment - 

Alte 
surse –
sponzo- 
rizare - 

Total 
aloc. 

Bugetare 
col. 
11+12 

din care: 

de la 
bugetul 

local 

pe 
seama 

transferu 
rilor de 
la bug. 
De stat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                TOTAL din care: 2670,92 2670,92       2670,92 2670,92    

A Lucrări în continuare 1513 1513       1513 1513    

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte 

cheltuieli de investitii 
1157,92 1157,92       1157,92 1157,92    

 Din TOTAL pe capitole:              

 51.02 Autoritati executive 
 

172,50 172,50       172,50 172,50    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte 

cheltuieli de investiţii (TOTAL) 
172,50 172,50       172,50 172,50    

 1.Aautoturism  80 80       80 80    

 2.Garaj si adapost utilaje 40 40       40 40    

 
 



 

 3. Locuințe pentru tineri, 
destinate închirierii 2,5 2,5       2,5 2,5    

 4. Centru de zi pentru persoane 
defavorizate 50 50       50 50    

 61.02 Ordine publica si 
siguranta nationala 33 33       33 33    

A Lucrari in continuare              

B Lucrari noi              

C Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii (TOTAL) 33 33       33 33    

 1.Cupa buldoexcavator 3 3       3 3    

 
2.Sistem de supraveghere video 
in comuna Bodești, județul 
Neamț 

30 30       30 30    

 65.02 Invatamant 127 127       127 127    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte 

cheltuieli de investiţii (TOTAL) 
127 127       127 127    

 1.Modernizare Scoala cu clasele 
I-VIII Bodestii de Jos 

4 4       4 4    

 2.Centrala termica Scoala 
Gimnaziala Bodesti 

13 13       13 13    

 
3.Reabilitarea Scoala 
Gimnaziala cu clasele  V-VIII 
Bodesti,jud.Neamt 

50 50       50 50    

 4.Construire si dotare gradinita 
in comuna Bodesti,jud.Neamt 

40 40       40 40    

 
5.Imprejmuire si amenajare 
parcare Scoala Gimnaziala 
Bodesti 

20 20       20 20    

 67.02 Cultură recreere şi 
religie 

172 172       172 172    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              



 

C 
Achiziţii de bunuri şi alte 

cheltuieli de investiţii (TOTAL) 
172 172       172 172    

 
1.Modernizare si dotare Camin 
cultural din satul 
O l b i B d ti j d N t 
 

86 86       86 86    

 
2.Modernizare,renovare si dotare 
Camin cultural din satul Bodestii 
de Jos,com.Bodesti,jud.Neamt 

 

86 86       86 86    

 70.02 Locuinte,servicii si 
dezvoltare publica 

85 85       85 85    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C Achiziţii de bunuri şi alte 
cheltuieli de investiţii (TOTAL) 

85 85       85 85    

 
1.Modernizarea sistemului de 
iluminat public in comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

25 25       25 25    

 2.Statii autobuz 50 50       50 50    

 
3.Extindere retea alimentare cu 
apa Bodestii de Jos(Stoienesti si 
Mihuteni) 

10 10       10 10    

 74.02 Protectia mediului 47 47       47 47    

A Lucrari in continuare              

B Lucrari noi              

C Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii (TOTAL) 

47 47       47 47    

 
1.Infiintarea sistem  de 
canalizare ape uzate in 
comuna Bodesti  

47 47       47 47    



 

 84.02 Transporturi 2034.42 2034.42       2034.42 2034.42    

A  Lucrari in continuare 1513 1513       1513 1513    

 
1.Modernizare drumuri 
locale,comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

1243 1243       1243 1243    

 
2.Pod peste raul Cracau in sat 
Oslobeni,zona Biserica,comuna 
Bodesti 

270 270       270 270    

B Lucrari noi              

C  Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii (TOTAL) 

521.42 521.42       521.42 521.42    

 
1.Modernizare drumuri 
locale,comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

124 124       124 124    

 
2.Pod peste raul Cracau in sat 
Oslobeni zona Biserica,comuna 
Bodesti 

32 32       32 32    

 
3.Modernizare drumuri de 
interes local in comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

337.42 337.42       337.42 337.42    

 4.Modernizare drumuri locale in 
comuna Bodesti,jud.Neamt(Afir) 

10 10       10 10    

 
5.Realizare canale de scurgere a 
apelor luvial comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

18 18       18 18    

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel  

 
Sef Birou, 

ec. Pascu Mioara 
 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  5792 din 21.09.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea rectificării bugetului local  de venituri şi cheltuieli 

al comunei Bodești pe anul 2017 
 
 
 

  Conform art. 19 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele 
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor, județelor si de Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din 
calendarul bugetar. 

Având în vedere: 
-  Nota de fundamentare îregistrată sub nr. 5793/21.09.2017 a Primarului comunei Bodesti 

Barna Marinel, privind realizarea obiectivului  de investiției „Centru de zi pentru persoane 
defavorizate”, în vederea asigurării fondurilor necesare  pentru acoperirea cheltuielilor privind 
realizarea obiectivului „Centru de zi pentru persoane defavorizate”; 

- adresa A.J.F.P. Neamț nr. 21876 din 19.09.2017  prin care se repartizează suma de 92 
mii lei în trimestrul III pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizațiile lunare; 

- necesitatea acoperirii plăților pentru salarii asistent comunitar; 
- necesitatea susținerii financiare a Asociației Sportive Bravo Bodești, în vederea asigurării 

cheltuielilor acesteia. 
 
Propun aprobarea  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bodești aprobat pentru anul 2017, conform celor prezentate mai sus. 
 
 

Primar, 
 Ec. Barna Marinel 

 
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 

 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

Nr.  5794 din 21.09.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul Primăriei comunei Bodești prin prezentul raport 
de specialitate va aduc la cunoștință următoarele: 

 Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale se aprobă de către consiliile locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si de Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia 
termenelor din calendarul bugetar. 

 Văzând: 
-  expunerea de motive a primarului comunei Bodești prin care s-a expus motivele rectificării bugetului local, având în vedere Nota de 

fundamentare îregistrată sub nr. 5793/21.09.2017 a Primarului comunei Bodesti Barna Marinel, privind realizarea obiectivului  de investiției 
„Centru de zi pentru persoane defavorizate”, în vederea asigurării fondurilor necesare  pentru acoperirea cheltuielilor privind realizarea 
obiectivului „Centru de zi pentru persoane defavorizate”; 

- adresa A.J.F.P. Neamț nr. 21876 din 19.09.2017  prin care se repartizează suma de 92 mii lei în trimestrul III pentru finanțarea 
drepturilor asisitenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare; 

- necesitatea acoperirii plăților pentru salarii asistent comunitar; 
- alte cheltuieli privind susținerea Asociației Sportivă Bravo Bodești. 
Propun rectificare bugetului local după cum urmează : 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017 
 

   Venituri  

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

110202 - sume defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 

2186 2278 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 

total din care: 
 - drepturile asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare 

626 718 

420241 - subvenții de la bugetul 
de stat pentru finanțarea sănătății 35,99 38,50 

 
   Cheltuieli  
 

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24510271 - cheltuieli de capital 
administrație  122,50 172,50 

24540250 - fond de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale 60,06 53,06 

24660210 - cheltuieli de personal 
sănătate 35,99 38,50 

24670220 - cheltuieli materiale cultură 
recreere și religie 50 57 

24680210 - cheltuieli de personal 
asigurări și asistență socială 156,69 186,69 

24680257 - asistență socială 
(indemnizații asistenți personali) 538,31 600,31 

24740271 - cheltuieli de capital 
protecția mediului 97 47 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista de investiții 

Nr. 
Crt. 

Denumirea obiectivului de investiţii 
Valoarea 

totală 

Valoarea 
totală 

actualizată 

PREVEDERI 

C
ap

ac
ită

ţi 

Te
rm

en
 P

IF
 

Total 
col. 5 la 
col. 10 

finanţate din: 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit legii 
- fond rulment - 

Alte 
surse –
sponzo- 
rizare - 

Total 
aloc. 

Bugetare 
col. 
11+12 

din care: 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu rilor de 
la bug. De stat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                TOTAL din care: 2670,92 2670,92       2670,92 2670,92    

A Lucrări în continuare 1513 1513       1513 1513    

B Lucrări noi              

C Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investitii 1157,92 1157,92       1157,92 1157,92    

 Din TOTAL pe capitole:              

 51.02 Autoritati executive 
 

172,50 172,50       172,50 172,50    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 

(TOTAL) 
172,50 172,50       172,50 172,50    

 1.Aautoturism  80 80       80 80    

 2.Garaj si adapost utilaje 40 40       40 40    

 3. Locuințe pentru tineri, destinate închirierii 2,5 2,5       2,5 2,5    

 4. Centru de zi pentru persoane defavorizate 50 50       50 50    

 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 33 33       33 33    

A Lucrari in continuare              

B Lucrari noi              

C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 
(TOTAL) 33 33       33 33    



 

 1.Cupa buldoexcavator 3 3       3 3    

 2.Sistem de supraveghere video in comuna 
Bodești, județul Neamț 30 30       30 30    

 65.02 Invatamant 127 127       127 127    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 

(TOTAL) 
127 127       127 127    

 1.Modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bodestii 
de Jos 

4 4       4 4    

 2.Centrala termica Scoala Gimnaziala Bodesti 13 13       13 13    

 3.Reabilitarea Scoala Gimnaziala cu clasele  V-
VIII Bodesti,jud.Neamt 

50 50       50 50    

 4.Construire si dotare gradinita in comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

40 40       40 40    

 5.Imprejmuire si amenajare parcare Scoala 
Gimnaziala Bodesti 

20 20       20 20    

 67.02 Cultură recreere şi religie 172 172       172 172    

A Lucrări în continuare              

B Lucrări noi              

C 
Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 

(TOTAL) 
172 172       172 172    

 
1.Modernizare si dotare Camin cultural din satul 
Oslobeni,com.Bodesti,jud.Neamt 
 

86 86       86 86    

 
2.Modernizare,renovare si dotare Camin cultural 
din satul Bodestii de Jos,com.Bodesti,jud.Neamt 
Neamt 

86 86       86 86    

 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 85 85       85 85    

A Lucrări în continuare              



 

B Lucrări noi              

C Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii 
(TOTAL) 

85 85       85 85    

 1.Modernizarea sistemului de iluminat public in 
comuna Bodesti,jud.Neamt 

25 25       25 25    

 2.Statii autobuz 50 50       50 50    

 3.Extindere retea alimentare cu apa Bodestii de 
Jos(Stoienesti si Mihuteni) 

10 10       10 10    

 74.02 Protectia mediului 47 47       47 47    

A Lucrari in continuare              

B Lucrari noi              

C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 
(TOTAL) 

47 47       47 47    

 1.Infiintarea sistem  de canalizare ape uzate 
in comuna Bodesti  

47 47       47 47    

 84.02 Transporturi 2034.42 2034.42       2034.42 2034.42    

A  Lucrari in continuare 1513 1513       1513 1513    

 1.Modernizare drumuri locale,comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

1243 1243       1243 1243    

 2.Pod peste raul Cracau in sat Oslobeni,zona 
Biserica,comuna Bodesti 

270 270       270 270    

B Lucrari noi              



 

C  Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 
(TOTAL) 

521.42 521.42       521.42 521.42    

 1.Modernizare drumuri locale,comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

124 124       124 124    

 2.Pod peste raul Cracau in sat Oslobeni zona 
Biserica,comuna Bodesti 

32 32       32 32    

 3.Modernizare drumuri de interes local in comuna 
Bodesti,jud.Neamt 

337.42 337.42       337.42 337.42    

 4.Modernizare drumuri locale in comuna 
Bodesti,jud.Neamt(Afir) 

10 10       10 10    

 5.Realizare canale de scurgere a apelor luvial 
comuna Bodesti,jud.Neamt 

18 18       18 18    

 
 Conform celor prezentate mai sus și expunerea de motive a primarului localității Bodești, se impune rectificarea bugetului local aprobat 
pentru anul 2017 prin HCL nr. 37/2017, cu modificările și completările ulterioare întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a 
fi adoptat. 

 
 

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 



 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMAR 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 5793 din 21.09.2017 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea și oportunitatea realizării investiţiei  

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE 

 

 Subsemnatul BARNA MARINEL – primar al comunei Bodești, prin prezenta vă supun atenției 
necesitatea realizării investiţiei CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE 
 Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei naționale privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată 
de venitul insuficient, şi o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre 
persoanele sărace aflându-se în această situație de cel puțin trei ani. O treime din populație este afectată 
de deprivare materială severă, în sensul că nu-şi poate permite să achiziționeze articole considerate 
dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. Încă mai există în România copii care nu au 
mers niciodată la școală, iar procentul tinerilor fără o educație adecvată este ridicat. Multe persoane sunt 
în continuare inactive sau neangajate formal, cu şanse mici de a căpăta acces corespunzător la piața 
muncii. Există inegalități în ceea ce privește acoperirea cu servicii medicale de bază. Există un număr 
semnificativ de comunități dezavantajate în care aceste probleme se cumulează, făcând aproape 
imposibilă întreruperea ciclului excluderii, fără ca membrii săi să fie sprijiniți şi integrați prin intervenții din 
exterior. 
Sistemul de protecție socială din România, serviciile sociale la nivel de comunitate, în special în mediul 
rural şi la nivelul comunităților sărace, sunt slab dezvoltate sau lipsesc. 
 Devine astfel imperativă, nevoia de înființare a structurilor care furnizează servicii sociale, socio-
medicale, care să dezvolte proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din unitățile administrativ teritoriale.  
 Una din finanțările active pentru acest tip de proiect, oferă posibilitatea UAT-urilor și Ong-urilor din 
teritoriile acoperite de Strategiile de dezvoltare rurală (SDL) de a fi finanțate prin Măsura Leader din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020); proiectele finanțate trebuie să 
producă schimbarea previzionată la nivelul comunităților vizate: 

− asigurarea unei abordări integrate, evitarea unor măsuri disparate, mono-sectoriale, a căror 
eficacitate ar putea fi diminuată în lipsa unor măsuri eficiente de acompaniere a măsurilor 
principale; evitarea neajunsurilor legate de o insuficientă adaptare la specificul local al nevoilor 
grupurilor aflate în risc de sărăcie/ al comunităților marginalizate. 

 Tipuri de activitate care se pot dezvolta : 
− dezvoltarea/ furnizarea de servicii sociale/ furnizarea de servicii,  în cadrul centrelor 

comunitare integrate (medico-sociale) 
− Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel 

ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi 
reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate   

− Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru 
participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul comunităților 
marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte tipuri de intervenții 
identificate ca fiind necesare. 

− asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare 
civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii 
de asistență/servicii sociale) 
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− Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii 
discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în 
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

− Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, 
pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța 
familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare 
și ocupare a persoanelor din grupul țintă. 

  
 Grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

− au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 
2014-2020 și aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori  

− sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, după cum urmează: 
• persoane adulte șomere sau inactive;  
• persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără CNP);  
• persoane cu dizabilități;  
• persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice 

care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în 
gospodărie;  

• copii în situații de dificultate (ex. ante-preșcolari/preșcolari/ elevi, în special copii din 
grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma,  copiii cu 
dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate 
socio-economic tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;  

• adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  
• părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc 

de părăsire timpurie a școlii;  
• persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a 

doua șansă, din categoriile:  
• tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite;  
• tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de muncă dar care nu au 

absolvit învățământul obligatoriu;  
• adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul 

obligatoriu;  
• familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 

terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost;  
• copii/ tineri/ adulți/ vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de 

protecție specială etc.;  
• victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică, victime ale 

traficului de persoane.  
 
 Conform celor prezentate solicit includerea pe  lista de investiții a investiţiei  CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE prin construirea unie clădiri pentru funcționarea acestuia apoi se va 
accesa fonduri europene pentru derularea proiectului privind serviciile sociale. 
 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 

 
 
 
 



 

 
 
 
 


	Anexa nr. 1 la

