ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
________________________________________________________________________________
P R O I E C T nr. 94 din 20.11.2017
Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel
HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„CENTR U DE ZI PENTR U PER SOANE DEFAVOR I ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”
Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt.
Avand în vedere prevederile:
• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• 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;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 7105/2017 a primarului comunei.
Văzând raportul de specialitate nr. 7106/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
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,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul

„CENTR U DE ZI PENTR U PER SOANE DEFAVOR I ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” , ce
urmează a fi finanțat din intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M2/6B, având caracteristicile
tehnice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate și
va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean Neamț.
__________________________________________________________________________________
Initiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
_________________________________________________________________________
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ............/__10.2017
Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului
„CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ ″
1. Indicatori tehnici:

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

15. Indicatori economici:
Valoare totala (faraTVA)
Lei
Euro
TOTAL
GENERAL
Din
care
C+M

TVA
Lei

Euro

Valoare (inclusiv TVA)
Lei
Euro

634.773

138.045

117.716

25.600

752.489

163.645

475.001

103.299

90.247

19.628

565.249

122.927

• Valoarea eligibila a proiectului: 611.574 lei / 133.000 euro
• Valoare neeligibila, exclusiv TVA: 23.199 lei / 5.045 euro
• Ajutor public nerambursabil: 133.000 euro

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7105 din 20.11.2017
Expunere de motive
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N
COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”

Primarul comunei Bodești,

În temeiul prevederilor art 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „ CENTRU DE ZI PENTR U PERSOANE
DEFAVOR I ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” , in susţinerea căruia formulez
următoarea,
EXPUNERE DE MOTIVE
Petru investiție se solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației Ținutul
Răzeșilor, 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 în
infrastructura socială pentru combaterea sărăciei și favorizarea incluziunii sociale – Versiunea 01 /
octombrie 2017, 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.
Înființarea centrului de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț,
prin implementarea proiectului de investiție propus, va raspunde nevoilor sociale, precum și celor
speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă dezvoltarea serviciilor sociale la nivel
comunitar in vederea asigurării accesului populației la un act social de bază calitativ. Ingrijirea

persoanelor defavorizate reprezintă un factor important intr-o societate civilizată care se dezvoltă
durabil si care, în fapt, are grijă de toți semenii săi indeferent de vârstă, venit, stare mentală, etc.
Facilităţile implementate prin proiect vor contribui la creşterea bunastării fizice și morale a
persoanelor defavorizate prin oferirea unei îngrijiri specializate. Realizarea acestei investiții va avea
ca efect crearea unei siguranțe pentru persoane în risc de săracie și excluziune socială. Inființarea
centrului social de zi reprezintă o premisă majoră pentru creșterea calității vieții grupurilor de
persoane defavorizate din punct de vedere socio-economic, categorie întâlnită preponderent în
mediul rural.
Având în vedere contextul actual, proiectul privind inființarea centrului de zi în comuna
Bodești reprezintă o oportunitate semnificativă pentru locuitorii din cadrul comunei, precum și din
împrejurimi, venind în sprijinul îmbunătățirii climatului social prin prevenirea marginalizării sociale și
sprijinirea pentru reîntegrarea socială, imbunătațirea calității vieții a persoanelor defavorizate din
comuna Bodești, prin petrecerea în mod activ și plăcut a timpului liber.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Prin implementarea proiectului ”Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești,
județul Neamț” se urmărește îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală la care contribuie măsura
M2/6B – ”Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei și favorizarea incluziunii
sociale” cuprinsă în strategia de dezvoltare rurală a Asociației „Ținutul Răzeșilor” și anume ”obtinerea
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea locurilor de muncă" corespunzator art.4. lit. (c) din Reg. UE nr. 1305/2013.
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la servicii de baza a
grupurilor minoritare și vulnerabile supuse riscului izolării/excluziunii sociale, prin construirea unui
centru de zi în comuna Bodești, județul Neamț.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.
Creșterea gradului de incluziune socială a grupurilor sociale vulnerabile din cadrul comunei
Bodești;
2.
Crearea condițiilor necesare în vederea asigurării de servicii sociale de calitate pentru cât mai
multe persoane care necesită un astfel de sprijin;
3.
Reducerea fenomenului de marginalizare socială a persoanelor aflate în dificultate;
4.
Îmbunatățirea condițiilor de trai a persoanelor aflate în dificultate.

Conform celor expuse mai sus propun aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”CEN TRU DE ZI PENTR U
PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” ,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 7106 din 20.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N
COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”

Investitia se incadreaza in prevederile:
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• 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;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Investiția „CENTR U DE ZI PEN TR U PER SOANE DEFAVOR I ZATE Î N COM UNA BODEȘTI ,
JUDEȚUL NEAM Ț” se încadrează în tipul de sprijin acordat prin intermediul Asociației Ținutul
Răzeșilor, 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 / octombrie 2017.
Proiectul de investiţie propus satisface obiectivele strategice de creşterea atractivităţii zonelor
rurale din România, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de asigurare a accesului la serviciile de
bază pentru comunitatea rurală în siguranță.
Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bodești a documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „CENTRU DE ZI PENTRU

PERSOANE DEFAVORI ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”.

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond si forma pentru a fi adoptat.

Consilier UAT,
Iftode Elena

