ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 30 din 30.05.2019
HOTĂRÂRE
pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având în vedere:
− expunerea de motive prezentată de iniţiator, înregistrat sub nr. 2971/ 30.05.2019;
− raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bodești, înregistrat sub nr. 2972/ 30.05.2019;
− prevederile Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU),
Axa Prioritară 5;
− art.36 alin.(7), lit. “a” si art.117 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând prevederile OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificări prin
Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare; Normele metodologice de
aplicare
a prevederilor OUG nr. 64/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr. 218/2012; OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020; H.G. nr. 93/2016 de aprobare a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
In temeiul dispoziţiilor art.45, art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRÂȘTE:
Art.1. Se aprobă participarea comunei Bodești ca lider de proiect la implementarea unui
proiect in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea
de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul
specific 5.2, apel de proiecte POCU/304/5/2/Reducerea numărului de comunități
marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în
contextul mecanismului de DLRC, cod MySMIS 130230.
Art.2. Se aprobă încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT intre UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ COMUNA BODEȘTI, ASOCIAȚIA CULTURAL SOCIALĂ ECONOMICĂ CHRISTIANA, ,
având calitatea de membru 2/Partener 2, ȘCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, având calitatea de membru 3/Partener 3 și FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, având
calitatea de membru 4/Partener 4
(2) Acordul de parteneriat are conţinutul prevăzut in Anexa care este parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuterniceşte dl. Barna Marinel, Primar al Comunei Bodești, judeţul Neamț, să
reprezinte comuna Bodești, judeţul Neamț, în cadrul Parteneriatului si sa semneze in numele si pe
seama Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Bodești, Acordul de Parteneriat prevăzut la art. 2
al prezentei hotărâri.
Art.4. Se aprobă contribuţia financiară a comunei Bodești in cadrul proiectului, in suma de
35.061,65 lei.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl. primar al comunei Bodești, prin
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Bodești.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2972 din 30.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
Văzând Expunerea de motive nr. 2971 din 30.05.2019 a dlui Primar Barna Marinel, prin care
se propune aprobarea implementării activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
Avînd în vedere:
− prevederile Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU),
Axa Prioritară 5;
− art.36 alin.(7), lit. “a” si art.117 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
− prevederile OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificări
prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare; Normele
metodologice de aplicare
a prevederilor OUG nr. 64/2009, aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr. 218/2012; OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; H.G.
nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020;
Văzând dispoziţiilor art.45, art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi
aprobat.
Secretar,
Bostan Ionel
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT

Întrucât Comuna Bodești a accesat prin m ăsura M 2/ 6B - "I nvestiţii in infrastructura sociala
pentru com baterea sărăciei si favorizarea incluziunii sociale", im plem entarea proiectului „CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” , in

vederea
sustenabilității proiectului si oferirea cetățenilor comunei servicii sociale în Centrul de
zi este necesar accesarea unui proiect in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa

Prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității,
Obiectivul specific 5.2, apel de proiecte POCU/304/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cod MySMIS
130230
In cadrul proiectului se va desfășura următoarele activități :

A1. Furnizarea serviciilor sociale si implicarea activa a membrilor comunitatii in combaterea discriminarii si a segregarii
A1.1 Identificarea, implicarea si mentinerea legaturii cu grupul tinta in activitatile specifice destinate persoanelor aflate
in dificultate
A1.2 Furnizarea serviciilor de informare, constientizare in vederea combaterii segregarii si promovarii egalitatii de
sanse, consiliere si sprijin pentru persoanele aflate in dificultate
A1.3 Derulare programe sociale primare prin intermediul echipei mobile multifunctionale
A2. Asistenta educationala pentru copii, elevi din ciclul primar si gimnazial din comunitatea marginalizata Bodesti
A2.1 Furnizarea serviciilor educationale pentru comunitatea marginalizata „Crestem si vrem sa invatam!”
A2.2 Furnizarea serviciilor educationale si consiliere educationala pentru 25 elevi cl. VII-VIII, din comunitatea
marginalizata: Prezent in clasa-prezent in viata!
A2.3 Activitati de informare, consiliere si educatie parentala pentru parintii/tutorii/reprezentantii legali ai copiilor din
grupul tinta “Scoala Parintilor”
A3. Furnizarea Masurilor Active de Ocupare a fortei de munca
A3.1 Work-Club-Bodesticlub = informare, orientare, consiliere profesională si mediere
A3.2 Formare profesionala
A4. Managementul, monitorizarea si asigurarea a informarii si promovarii proiectului
Întrucât nu suntem acreditați ca furnizori de servicii sociale propunem încheierea unui contract de parteneriat
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 socioadministrativă, consiliere juridică, programele de recuperare/reabilitare funcțională.
Propun, adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

PRIMAR,
BARNA MARINEL

