
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                             
P R O I  E C T 

 Nr.  91 din 15.11.2017 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 
 

H O T A R A R E 
privind  aprobarea contractului de parteneriat  intre comuna Bodești și Asociația  

Cultural Socială Economică Christiana  în vederea asigurării funcționarii unui Centru de 
zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț 
 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
Având în vedere expunerea de motive nr. 7023 din 15.11.2017  prezentată de Primarul 

comunei Bodești și raportul de specialitate nr. 7024 din 15.11.2017; 
În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 874-875 din Codul Civil şi ale 
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTARAŞTE: 

 Art. 1  Se aprobă  încheiarea  'contractului de parteneriat'  intre Comuna Bodești și Asociația  
Cultural-Socială-Economică Christiana, conform anexei la prezenta hotărâre în vederea 
asigurării serviciilor sociale vizate prin proiectul: „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE 
DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”  , proiect ce va depus în cadrul 
Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 2.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală, Măsura M2/6B – Investiții in infrastructura sociala pentru combaterea 
sărăciei si favorizarea incluziunii sociale – Versiunea 01 / octombrie2017. 
 Art. 2  Se împuternicește Dl. Barna Marinel, Primar al Comunei Bodești, sa reprezinte 
Comuna Bodești, Județul Neamț in cadrul Parteneriatului si sa semneze in numele si pe seama 
unității Administrativ Teritoriale Comuna Bodești, Contractul de Parteneriat cu Asociația  Cultural 
Socială Economică Christiana.  
 Art. 3 Ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei 
Bodești, județul Neamț 
 Art. 4  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 
_________________________________________________________________________________ 
 

 Inițiator, 
         Primar, 

     Ec. Marinel Barna 
 



  

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 
 
Nr. 7023 din 15.11.2017   
 
 

Expunerea de motive 
 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contractului de parteneriat  intre comuna Bodești și 

Asociația  Cultural Socială Economică Christiana  în vederea asigurării funcționarii unui Centru de zi 
pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț 

 
 

Luând în considerare,   că Asociația Ținutul Răzeșilor din care și comuna Bodești face parte în 
data de 23.10.2017 a anunțat deschiderea apelurilor de selecției a proiectelor pentru măsura M2/6B 
- "Investiţii in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale", 
având ca beneficiari eligibili: entități private sau entități publice acreditate ca furnizori de servicii 
sociale sau parteneriat intre o autoritate publica locala si un furnizor de servicii sociale. Entități 
private: Societatea civila (asociaţii si fundaţii definite conform legislaţiei in vigoare) care reprezintă 
interesele unor minoritati/grupuri defavorizate sau alte categorii: tineri, femei, romi etc din teritoriul 
GAL; unitati de cult; GAL-ul, pentru anumite operaţiuni de interes public care vizezaza infrastructura 
sociala pentru comunitate si teritoriu, pentru care nici un alt solicitant nu isi manifesta interesul si se 
aplica masuri de evitare a conflictului de interese. Entitati publice: UAT-uri, alte autoritati/institutii 
publice locale sau unitati sanitare; 
 Întrucât nu suntem acreditați ca furnizori de servicii sociale propunem încheierea unui 
contract de parteneriat  între comuna Bodești și Asociația  Cultural Socială Economică Christiana în 
vederea asigurării funcționarii Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul 
Neamț. 
 Scopul Centrului de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț constă 
în facilitarea accesului 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. 
 Proiectul „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ”, va fi depus în cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 2.2 Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura M2/6B – Investiții in 
infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale – Versiunea 01 / 
octombrie2017. 
 
   Propun, adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat  
intre comuna Bodești și Asociația  Cultural Socială Economică Christiana  în vederea asigurării 
funcționarii unui Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț. 
 
 

Primar, 
Ec. Marinel Barna 



  

ROMANIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 
COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 7024 din 15.11.2017   
       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contractului de parteneriat  intre comuna 

Bodești și Asociația  Cultural Socială Economică Christiana  în vederea asigurării 
funcționarii unui Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul 

Neamț 
  
 
Baza legală: 

- art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 874-875 din Codul Civil şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești  si a avut 
in vedere necesitatea implementarea proiectului „CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE 
DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”  care va fi depus în cadrul 
Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 2.2 Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura M2/6B – Investiții in 
infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale – 
Versiunea 01 / octombrie2017. 

Analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Propunem aprobarea contractului de parteneriat  între comuna Bodești și 
Asociația  Cultural Socială Economică Christiana  pentru asigurarea funcționarii 
Centrului de zi pentru persoane defavorizate, în vederea implementării proiectului 
Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț. 
 Consideram că proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Bodești în acest 
sens îndeplinește condițiile de fond și formă pentru a fi adoptat. 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 

Consilier, 
Iftode Elena 
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