ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
____________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA
privind implementarea proiectului

„CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL
NEAM Ț”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 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) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare (expunerea de motive) prezentat de către primarul comunei
Bodești, domnul BARNA MARINEL, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 7187 din
21.11.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 7188 din 21.11.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodești,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 88/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă proiectului
„CENTR U DE ZI PENTR U PER SOANE DEFAVOR I ZATE Î N COM UN A BODEȘTI , JUDEȚUL
NEAM Ț” ,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „CENTR U DE ZI PENTR U PER SOANE
DEFAVOR I ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL N EAM Ț” , denumit în continuare Proiect.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.
2014 - 2020, potrivit legii.
Art. 3. – Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din valoarea
cheltuielilor eligibile, rezultând o contribuție proprie a comunei de 0%. Cheltuielile neeligibile ale
Proiectului, precum și orice cheltuială neeligibilă apărută în perioada de implementare
a Proiectului va fi suportată de comuna Bodești, din surse proprii sau atrase.

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. – Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului ce
solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației „Ținutul Răzeșilor“, măsura
M2/6B, având în vedere următoarele:

necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: accesul la
servicii de baza a grupurilor minoritare și vulnerabile supuse riscului izolării/excluziunii sociale,
prin dezvoltarea unor instrumente de integrare socială și economică, respectiv activităţi pentru
prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare/reintegrarea socială, servicii de
consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă, consiliere juridică, programele de
recuperare/reabilitare funcțională;

oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin
intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, Măsura M2/6B – Investiții in infrastructura sociala
pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale – Versiunea 01 / octombrie 2017;

potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în
sensul creșterii gradului de incliziune socială în cadrul comunei, ceea ce va conduce la creșterea
atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art. 7. – Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul BARNA MARINEL, primar al
comunei Bodești, județul Neamț.
Art. 8. – UAT COMUNA BODEȘTI va asigura sustenabilitatea investiției pe o perioadă de 5 ani
de la ultima plată a Autorității Contractante, din surse proprii și prin accesarea finanțării
specifice din cadrul Axei 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui proiect distinct în parteneriat cu ASOCIAȚIA
CULTURAL SOCIALĂ ECONOMICĂ CHRISTIANA, cu respectarea condițiilor specifice POCU, de
finanțare a activității obligatorii de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare
pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul SDL-ului finanțat prin Măsura LEADER
din cadrul PNDR 2014-2020.
Art. 9. – UAT COMUNA BODEȘTI va asigura funcționarea centrului de zi pentru persoane
defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț prin operaționalizarea infrastructurii sociale în
parteneriat cu ASOCIAȚIA CULTURAL SOCIALĂ ECONOMICĂ CHRISTIANA, în calitate de
furnizor acreditat de servicii sociale.
Art. 10. – Autoritățile administrației publice locale se angajează să asigure cofinanțarea
Proiectului in valoare de 23.199 lei/5.045 euro reprezentând cheltuielile neeligibile.
Art. 11 - Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai serviciilor
sociale (numărul de persoane apartinând unor categorii defavorizate din teritoriul GAL Asociația
„Ținutul Răzeșilor” care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin operationalizarea
infrastructurii sociale finanțate prin proiect), precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului
sunt cuprinse în anexe, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Bodești, domnul BARNA MARINEL.
Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Bodești, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bodești și prefectului județului Neamț și se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.bodesti.ro .
Nr. 89 din 21.11.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI BODEȘTI
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI NR. 89/2017
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii
21.11.2017
2
Comunicarea către primarul comunei1+4)
…/…/20 ….
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
…/…/20 ….
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
…/…/20 ….
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
…/…/20 ….
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
…/…/20 ….
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de
la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului unității administrativ-teritoriale.”

1)

Se înscrie denumirea județului.
Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.
3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
5) Se înscrie denumirea proiectului așa cum apare ea în cererea de finanțare.
6) Se înscrie adresa paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
2)

NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației specifice
fiecărei unități administrativ-teritoriale solicitante.

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.89 din 21.11.2017
Privind detalierea caracteristicilor tehnice ale Proiectului

„CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL
NEAM Ț”
Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează:
SUPRAFATA TEREN= 530 mp
ARIA CONSTRUITA PROPUSA= 225mp
ARIA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA= 225mp
POT= 42.45%
CUT= 0.42
REGIM DE INALTIME CLADIRE - PARTER
H MAX DE LA CTN 7.195 m
IMPREJMUIRE 69.2ml
PLAN PARTER +/- 0.00:
1. Grup sanitar personal & vestiar
2. Terasa
3. Birou administrativ
4. Vestiar barbati
5. Grup sanitar femei
6. Grup sanitar barbati
7. Camera Tehnica
8. Vestibul
9. Cabinet medical
10. Sala terapii
11. Cabinet
consiliere
psihologica
psihopedagogica
12. Vestiar femei
13. Hol
14. Grup sanitar persoane cu dizabilitati

9.26 mp
8.00 mp
13.88 mp
6.82 mp
9.60 mp
9.60 mp
11.25 mp
7.78 mp
15.00 mp
44.70 mp
si 15.00 mp
8.96 mp
23.81 mp
4.12 mp

INALTIMEA LIBERA LA NIVELUL PARTERULUI: 2.80 M.
SUPRAFATA UTILA PARTER 179.78 mp
SUPRAFATA UTILA PARTER CU TERASE 187.78 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER 225 mp
DIMENSIUNI CLADIRE 15x15 m

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
Anexa nr. 2 la HC.L. nr. 89 din 21.11.2017

Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai serviciilor sociale
(numărul de persoane aparținând unor categorii defavorizate din teritoriul GAL Asociația
„Ținutul Răzeșilor” care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin operaționalizarea
infrastructurii sociale finanțate prin proiect)

Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai serviciilor
sociale (numărul de persoane apartinând unor categorii defavorizate din teritoriul GAL
Asociația „Ținutul Răzeșilor” care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin
operationalizarea infrastructurii sociale finanțate prin proiect), este de 250 de
persoane.

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

