ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

AYIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR PUR
RIU DANUT

PROIECT
HOTARAREA NR......
din............

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Centru
multifunc{ional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures.

Consiliul local al comunei Albegti, jude(ul Mureg,
Analiz6nd raportul de specialitate nr.......
al primarului comunei Albesti, privind
aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Construirea gi dotarea unui
centru multifunctional pentru servicii sociale, medicale, educa{ionale, programe de tip after
school, programe specifice de integrare, consiliere, sus{inere, instruire, ocupare a diferitelor
grupuri sociale defavorizate din Comuna Albegti." , proiect care va fi depus spre finanJare
FEADR/LEADER prin GAL Dealurile Tarnavelor, Misura 06/68 ,,Ivestitii in infrastructura
sociala",
av6nd in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.22612015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a masurilor programului nalional de dezvoltare rurala
cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala gi de la bugetul de stat,
si in conformitate cu prevederile finantarii prin Programul Na{ional de Dezvoltare RuralaP.N.D.R.,
potrivit prevederilor art.20, alin.l, litj, aleart.44 alin.l gi art.53 din Legea 27312006
privind finantele publice locale, cu modificarile gi completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, pct.l9 qi alin.7 lit.a, coroborat cu
art.45 gi art.1l5 alin.l,lit.bdin Legea nr.2l5l200l aadministratiei publice locale, republicata, cu
modifi carile gi completarile ulterioare,

HOTAnA$rE
Art.l. -Se aprobl acordul de parteneriat incheiat intre UAT comuna Albesti, judetul
Mures - lider de proiect gi Fundatia Metro Ministries, cu sediul in localitatea Sighisoara,
str.Zugravilor nr.l9, judetul Mures in vederea implementarii in comun a proiectului: ,,Centru
multifuncfional pentru servicii sociale" in Comuna Albegti, judetul Mures, proiect ce va fi
depus spre finan(are FEADR/LEADER prin GAL Dealurile Tarnavelor, Mdsura 06168,,lnvestitii
in infrastructura sociala", conform acordului de parteneriat din Anexa nr.l, care face parte
integranta din prezenta hotdrdre.

Art,2, -Se aproba acordarea unui spafiu pentru sediul sucursalei Albesti a Fundatiei Metro
Ministries, situat in satul Albesti, strada Valea Albestiului nr.62,judetul Mures, cu titlu gratuit,
pe perioada derularii proiectului.
Art.3. -Se imputerniceste primarul comunei Albesti, domnul Sovrea Nicolae, sa semneze
toate actele necesare gi contractul de finanlare in numele Parteneriatului incheiat, in calitate de
reprezentant legal al UAT Albesti, judetul Mures - lider de proiect.
Art.4. - Prin grija secretarului comunei Albesti prezenta hotardre se aduce la cuno;tinla
persoanelor fizice gi juridice interesate, va fi comunicata, in termenul prevdzut de lege,
primarului comunei Albesti, Prefectului Judelului Mureq, gi se va aduce la cunogtintl publicd prin
publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaalbesti.ro
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea
proiectului ,,Centru multifunc{ional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures.

Proiectul de hotdrdre alSturat reprezintd un rezultat al necesitdfii incheierii unui parteneriat intre
Unitatea Administrativ Teritoriald Albeqti qi Fundalia Metro Ministries Sighiqoara pentru inbundtf,lirea
calitAlii vielii qi incluziunea sociald a diferitelor grupuri sociale defavorizate de pe raza comunei AlbeEti,
prin construirea qi dotarea unui centru multifunctional pentru servicii sociale, medicale, educalionale,
programe de tip after school, programe specifice de integrare, consiliere, suslinere, instruire, ocupare a
diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albeqti
Pentru construirea acestui centru proiectul este depus in cadrul Grupului de Acliune Local[(GAL)
Saschiz pentru mlsura 06168- Investilii in infrastructura sociald. Pentru implementarea acestui proiect este
necesara aprobare prin hotdrdrea Consiliului local Albesti a acordului de parteneriat incheiat cu Fundatia
Metro Ministries, pentru construirea acestui centru proiectul fiind depus in cadrul Grupului de Acliune
Local6(GAL) Saschiz pentru mdsura 06168- Investilii in infrastructura socialS.
Avand in vedere prevederile legale in vigoare , in speta prevederile Hotararii Guvernului Romaniei
w.22612015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului nalional de
dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala qi de la bugetul de stat,
si in conformitate cu prevederile finantarii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurala- P.N.D.R., pentru
reusita acestui proiect sunt obligatorii indeplinirea conditiilor impuse de lege , respectiv etapele procedurale
pentru demararea gi implementarea acestuia.
De asemenea pe aceast[ temd au fost purtate disculii

in intdlnirile Grupului de lucru format din

factorii decizionali qi constituit la iniliativa Prefectului Mureq, in qedinlele Consiliului Comunitar
Consultativ al Albeqti qi in qedinle ale Consiliului local Albeqti ;i s-a concluzionat cd implementarea unui

astfel de proiect qi construirea unui centru multifunclional este nu doar o dorinld unanimd ci o necesitate de
urgentd prioritate avAnd in vedere num5rul mare al persoanelor asistate social, ftrd loc de muncd ce nu au
posibilitdli materiale de creqtere qi educare a copiilor lor, consecinla directa fiind marginalizarea sociald a
acestora, rzolarea, creEterea gradului de insecuritate social[, sdrdcie, cerqetorie Ei reducerea drastica a
qanselor de acces la educalie gi ca urmare la pregdtire profesionald.
Avdnd in vedere aceste considerente , in principal, se doreqte construirea centrului multifunclional in
comuna Albeqti pentru pentru servicii sociale, medicale, educalionale, programe de tip after school,
programe specifice de integrare, consiliere, susfinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale
defavorizate din comuna Albeqti
incheierea acordului de cooperare propus in prezentul proiect de hotdr6re qi oblinerea finanldrii va constitui
un inceput pentru rcalizarea unui demers in realizarea acestui proiect .
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotlrire privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea
proiectului ,,Centru multifuncfional pentru servicii sociale" in Comuna Albegti, judetul Mures.

Necesitatea unu proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre
Unitatea Administrativ Teritoriald Albeqti gi Fundafia Metro Ministries Sighigoara este motivata in primul
rand de urgenta demararii proiectului pentru construirea qi dotarea unui centru multifunclional pentru
servicii sociale, medicale, educafionale, programe de tip after school, programe specifice de integrare,
consiliere, suslinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albe;ti.
Pe de alta parte pentru implementarea acestui proiect este necesara aprobare prin hotdrdrea
Consiliului local Albesti a acordului de parteneriat incheiat cu Fundatia MetroMinistries, pentru construirea
acestui centru proiectul fiind depus in cadrul Grupului de Acliune Locald(GAL) Saschiz pentru mdsura
06168- Investilii in infrastructura social6.
Avand in vedere prevederile legale in vigoare , in speta prevederile Hotararii Guvernului Romaniei
nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului nalional de
dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala qi de la bugetul de stat,
si in conformitate cu prevederile finantarii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurala- P.N.D.R.,
pentru reusita acestui proiect sunt obligatorii indeplinirea conditiilor impuse de lege , respectiv etape
procedurale pentru demararea qi implementarea acestuia.
Ca urmare, proiectul de fata propune aprobarea de cdtre Consiliul local al comunei Albesti a
acordului de parteneriat cu Fundatia Metro Ministries , in urma careia hotdrdrea alaturi de alte documente
specifice vor fi depuse pentru urmdtoarea etapa aproiectului, respectiv obtinerea acordului pentru finanlare.
De asemenea pe aceastd temd au fost purtate disculii cu reprezentantii grupurilor defavorizate,
constituite in asocialii qi fundalii, Ei s-a concluzionat cd implementarea unui astfel de proiect qi construirea
unui centru multifunclional este nu doar o dorinlE unanimi ci o necesitate de urgentd prioritate avdnd in
vedere numdrul mare al persoanelor asistate social, ftra loc de muncd ce nu au posibilitdli materiale de
creEtere gi educare a copiilor lor, consecinla directa fiind marginalizarea socialS a acestora, izolarea,
creqterea gradului de insecuritate social6, s[rdcie qi reducerea drasticf, a qanselor de acces la educalie qi ca
urrnare la pregdtire profesionald.
Avdnd in vedere aceste considerente, va solicit respectuos sa dispuneti aprobarea proiectului asa cum
a fost prezentat.
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