ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA
nr. 30 din 26.03.2018
privind implementarea proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al
satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din
Comuna Ozun, Sat Lisnau”
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) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
g) Măsurii M7/6B - „Măsuri sociale- Centre de asistenţă socială” ;
h) art. 3 alin.(2), art. 39 lit.”b” și art. 41 din Legea nr. 292/2011 al asistenţei sociale;
i) H.C.L. nr. 53/2017 privind încheierea parteneriatului cu Fundația Creștina
Diakonia in vederea demarării programului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor si
vârstnicilor;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: avizul
secretarului,
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 expunerea de motive prezentat de către primarul comunei, în calitatea
sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității și raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei
Ozun,
Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Reabilitarea Clădirii fostului Sfat
Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistenta sociala din Comuna
Ozun, Sat Lisnau”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. – Justificarea necesității şi oportunității investiţiilor este prezentat în anexa,
parte integranta a prezentei hotărâri

Art. 3. - 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., potrivit legii.
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. – Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi aprobate la următoarea
ședință al Consiliului Local Ozun.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dr.
RÁDULY István, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau
administratorul public al comunei.
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Ozun.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Covasna și se aduce
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.ozun.ro

Președintele de ședință,

 Barta János
L.S.

………………………………………………..
(prenumele și numele)

Contrasemnează:
Secretarul comunei Ozun
 Aczél Melinda Cecilia
……………………………………………..
(prenumele și numele)

Anexa la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI OZUN NR.30/26.03.2018.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere modificarea sistemului legislativ din România privitor la protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi, în egală măsură, a familiei în întregul său, sprijinirea
persoanelor şi familiilor aflate in situaţie de risc, protecţia persoanelor cu handicap, precum
şi acordarea asitenţei sociale persoanelor de vârsta a treia;
In vederea desfăşurării activităţii sociale din subordinea Consiliului Local al comunei
Ozun s-a considerat oportun reabilitare Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău
pentru înființarea Centrului de Asistenta Socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău.
Conform unei analize efetuate la nivelul teritoriului s-a identificat o infrastructura de
bază slab dezvoltata iar pentru renovarea și dotarea clădirii mai sus mentionate a fost
identificata ca posibilă sursă de finanțare Măsura: “Măsuri sociale- Centre de asistenţă
socială” lansată de Asociația GAL Progressio.
Serviciile sociale sunt bine venite în teritoriul comunei (îngrijirea la domiciliu,
ocrotirea socială a copilului;servicii in scopul persoanele/familiile aflate în situaţie de risc,
persoane cu dizabilităţi, persoane de vârsta a treia, precum şi a copiilor abuzaţi),lipsa lor
se justifică prin lipsa infrastructuri adecvate. Măsura identificată contribuie la realizarea
centrelor comunitare multifuncționale sociale și/sau de sănătate care vor deservi nevoile
legate de asistență medicală comunitară și/sau socială a locuitorilor din teritoriu.
Consiliul Local are obligaţia să garanteze şi să finanţeze din bugetul local după o
analiza prealabilă a cazurilor de marginalizare şi excluziune socială, iar colectivitatea locală
are responsabilitatea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării cazurilor.
Pentru acest lucru este necesară analizarea cazurilor sub toate aspectele lor;
căutarea unor soluţii locale de rezolvare concretă; oferă Consiliului Local un punct de
vedere solid şi argumentat prin anchetă socială şi acte justificative; căutarea unor soluţii
pentru dezvoltarea pe plan local a unor forme de protecţie socială (înfiinţarea de Centre de
Zi pentru persoanele de vârsta a treia, organizarea de spaţii speciale pentru persoanele cu
handicap, sprijinirea copiilor pentru a urma o formă de învăţământ, monitorizarea copiilor
beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială de pe raza administrativ-teritorială precum
şi a persoanelor/familiilor în situaţie de risc).
Pentru toate argumentele de mai sus şi altele care se pot adăuga, vă propunem
aprobarea reabilitării Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău in scopul înființării
Centrului de Asistenta Socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău.
****

