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HOTĂRÂREA NR.97 

 

privind  aprobarea înființării Serviciului Social de Asistență  Comunitară, a 

Serviciului de Îngrijiri la domiciliu și a depunerii în parteneriat a proiectului“Bunicii 

comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!”, în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecteAP4/PI 9.ii/OS 4.4, ”Bunicii 

comunitatii – Servicii Sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice - 

TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect 

 
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.08.2019, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de 12 consilieri locali; 

 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.17/27.08.2019 și proiectul de hotărâre al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase,  precum și  precum și apelului de selecție a partenerilor  lansat de Primăria 

orașului Isaccea pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea implementarii proiectului Bunicii 

comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritara nr. 4 – 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investitii – 9.ii. Creșterea accesului la serviciile 

accesibile, durabile și de calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul 

specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvată nevoilor specifice. 

 

In temeiul prevederilor: 

- Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice – ”Bunicii comunitatii – Servicii Sociale si socio-medicale 

pentru persoane varstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, AP4/PI 9.ii/OS 4.4 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.7 din O.U.G. nr.57/2009 privind Codul Administrativ; 

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului Social de Asistență Comunitară și a Serviciului de Îngrijiri la 

domiciliu. 

 Art. 2.  Se aprobă depunerea proiectului “Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de 

ei!”, încadrulProgramuluiOperațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, AxaPrioritarănr. 4 – Incluziunea 

social și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții – 9.ii. Creșterea accesului la serviciile accesibile, 

durabile și de calitate, inclusive asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 

4.4 – Reducerea numărului de personae aparținând  grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 

sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvată nevoilor specifice; 

 Art. 3 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între UAT Orasul Isaccea în calitate de lider de 

parteneriat și Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară,ComunaȚigănești, județul Teleorman, 

conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie 

de ei!” în cuantum de 2.857.301,61 lei(inclusiv TVA). 

 



 Art. 5 Se aprobă contribuția proprie a UAT Orasului Isaccea în cuantum  de 2,01%, respectiv suma 

minima de 33.764,52 lei inclusiv TVA, 

 

 Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. 

 

 Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru asigurarea sustenabilitatii serviciilor 

infiintate prin proiect, dupa finalizarea acestuia si incetarea finantarii nerambursabile. 

 

 Art. 8 Primarul Orasului Isaccea va întreprinde în calitate de reprezentant legal demersurile necesare 

pentru pregătirea și semnarea, după caz, a anexelor la cererea de finanțare, fie personal, fie prin împuternicit. 

 

 Art. 9 Primarul Orasului Isaccea prin Direcția de Asistență Socială și Serviciul Economic va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 10 Secretarul Orasului Isaccea va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri , 

inclusiv prin  publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate 

simpla) 

7 

Nr.total voturi exprimate 12 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 12 

Nr.abtineri 0 
     

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         POPA SILVIU-DANIEL                                    MORARU  LOREDANA 
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