ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTARARE
privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești și Asociația Cultural Socială
Economică Christiana în vederea implementării proiectului Centru de zi pentru vârstnici, în satul

Corni, com una Bodești

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4555 din 25.08.2020 prezentată de Primarul comunei
Bodești și raportul de specialitate nr. 4556 din 25.08.2020;
În conformitate cu prevederile art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 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. 129 alin. (2) litera c), alin. (6) litera a), alin. (7) litera b), art. 139 alin. (3)
litera g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită către ASOCIAȚIA CULTURAL-SOCIALĂ-ECONOMICĂ
CHRISTIANA a spațiul 'Dispensar uman Corni' până la finalizarea implementării proiectului Centru de zi
pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești, proiect ce va fi aplicat de Asociația Cultural Socială
Economică Christiana.
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, Acordul de Parteneriat cu Asociația Cultural Socială Economică Christiana.
Art. 3 Comuna Bodești va asigura in cadrul proiectului Centru de zi pentru vârstnici, în satul Corni,
comuna Bodești :
darea în folosinţă gratuită către ASOCIAȚIA CULTURAL-SOCIALĂ-ECONOMICĂ CHRISTIANA a spațiul
'Dispensar uman Corni' pe o perioadă de 4 ani, în vederea implementării proiectului, cu:
- avizele necesare pentru funcționarea spațiului;
- utilitățile necesare funcționării (apa, energie electrice, încălzire, canal, salubrizare).
Art. 4 In cazul in care centrul de zi nu își mai îndeplinește scopul propus, darea în folosință gratuita
va înceta înaintea termenului de 4 ani.
Art. 5 Darea în folosinţă gratuită prevăzută la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predareprimire încheiat între Primăria comunei Bodești și Asociația Cultural-Socială-Economică Christiana.
Art. 6 Asociația Cultural-Socială-Economică Christiana răspunde de integritatea bunurilor luate în
folosință gratuită și nu va folosi spațiul acordat decât pentru centru de zi pentru vârstnici.
Art. 7 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei Bodești, județul
Neamț.
Art. 8 Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
_________________________________________________________________________________________
Nr. 52 din 26.08.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 26.08.2020, cu
respectarea art. 139, alin. (3) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.
Preşedinte de şedință,
Elena HULPOI

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

ANEXA
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
BODEȘTI NR. 52 DIN 26.08.2020

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI

Nr. _____________

ASOCIAȚIA
Cultural-Socială-Economica Christiana
Com. Horia, Str. Castanilor nr.18, Judetul Neamț
Nr. _____________

ACORD DE PARTENERIAT
Art.1. Temeiul legal de constituire a părților
COMUNA BODEȘTI, Cod fiscal 2613133, cu sediul în comuna Bodești, județul Neamț, cod poștal: 617070,
telefon: 0233- 243007, 243088; fax: 0233 – 243088, reprezentată de Primar – Domnul Barna Marinel,
Și
ASOCIAȚIA CULTURAL SOCIALĂ ECONOMICĂ CHRISTIANA, înființată în baza O.G. nr.26/2000,
persoană juridică fără scop patrimonial, cu personalitate juridică dobândită prin încheierea judecătorească
nr.31Aj din 03 octombrie 2013, cu sediul în com. Horia, Str. Castanilor nr.18, Judetul Neamț, avand CIF
32401990 si Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 3751/291/2013, reprezentată de Președinte –
Doamna Demetercă Cristina,
au convenit la semnarea prezentului Acord de Parteneriat
Art.2. Scopul Acordului
Prezentul Acord se încheie în vederea continuarii activitatii de furnizare de servicii sociale in Sat Corni,
Com. Bodesti, Jud NT, de catre Asociației Cultural Socială Economică Christiana, in cadrul proiectului Centrul
de zi pentru vârstnici în satul Corni, comuna Bodești
Obligațiile Primăriei Comunei Bodești:
-

Pune la dispozitia Asociatiei Cultural Socială Economică Christiana, Centrul de zi pentru vârstnici în
satul Corni, comuna Bodești în suprafată de 70 mp cu utilități (apă curentă, căldură, electricitate).
Spațiul va fi trecut în administrarea Asociației Cultural Socială Economică Christiana pe o durată de 4
ani.

-

Animarea comunității locale în sustinerea Centrului ce vizează vârstnicii și promovarea voluntariatului
ca o resursă importantă în dezvoltarea serviciilor sociale.
Sprijinirea Asociației Cultural Socială Economică Christiana în activitatea de furnizare de servicii
sociale și găsirea oportunităților de finanțare în vederea dezvoltării activităților centrului.

Obligațiile Asociației Cultural Socială Economică Christiana:
-

Se preocupă de implementarea proiectului Centrul de zi pentru vârstnici în satul Corni, comuna
Bodești;
Alocă resurse umane si materiale pentru implementarea proiectului in comunitate;
Promovează voluntariatul în rândul comunității și obiectivele proiectului;
Sprijină Primăria Bodești în perioada de sustenabilitate a proiectului, prin identificarea soluțiilor de
finanțare ulterioară.

COMUNA BODEȘTI
REPREZENTANT,
PRIMAR,
BARNA MARINEL

Asociația Cultural Socială Economică
Christiana
Președinte
Demetercă Cristina Elena

Preşedinte de şedință,
Elena HULPOI

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. 4555 din 25.08.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești
și Asociația Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului

Centru de zi pentru varstnici, în satul Corni, comuna Bodești

Luând în considerare, că în parteneriat cu Asociaţia Cultural Socială Economică
Christiana s-a implementat proiectului Centru de zi pentru vârstnici, în satul
Corni, comuna Bodeşti cu cu ajutorul Fundației de Sprijin Comunitar, în parteneriat
cu Fundația Vodafone România prin care s-a vizat să răspundă nevoilor locale în
domeniile educației și serviciilor sociale, sprijinind oamenii care trăiesc și/sau muncesc
în comunitățile locale să-și îmbunătățească propriile condiții de viață și mai ales să
acționeze pentru categoriile defavorizate din localitatea lor.
Consider că este necesar a incheia un parteneriat pentru a realiza acțiuni
sociale în Centru de zi pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodeşti
Propun, un proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat intre

comuna Bodești și Asociația Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării
proiectului Centru de zi pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești

Primar,
Marinel BARNA

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. 4556 din 25.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat intre
comuna Bodești și Asociația Cultural Socială Economică Christiana în
vederea implementării proiectului Centru de zi pentru varstnici, în satul

Corni, com una Bodești

Baza legală:
- art. 362 din din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
- 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 implementarea proiectului Centru de zi pentru vârstnici, în satul

Corni, comuna Bodeşti

Analizând prevederile art. 129 alin. (2) litera c), alin. (6) litera a), alin. (7)
litera b), art. 139 alin. (3) litera g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ,
Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de
parteneriat intre comuna Bodești și Asociația Cultural Socială Economică Christiana
în vederea implementării proiectului Centru de zi pentru varstnici, în satul Corni,

comuna Bodești poate fi aprobat.

Secretar general,
Bostan Ionel

Consilier,
Elena Iftode

