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HOTĂRÂREA Nr.79 

 din 31 octombrie 2018 

 
privind aprobarea participării la proiectul ”Servicii sociale și socio-medicale pentru 
persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad”, finanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 octombrie 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2681/24.10.2018 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate nr. 2682/24.10.2018 întocmit de către compartimentul de asistență social din 

cadrul Primăriei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile Ghidului Solicitantului – Bunicii Comunității, Servicii sociale și socio-medicale pentru 

persoanele vârstnice Axa Prioritară 4/ Prioritatea de Investiții 9.ii/Obiectiv Specific 4.4; 

-  prevederile art. 36 alin (6) lit (a) punctul 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r
1
), cu modificările şi completările ulterioare; 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 

în funcţie. 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă participarea Comunei Socodor la proiectul ”Servicii sociale și socio-medicale pentru 

persoanele vârstnice din comuna Socodor, județul Arad”, în vederea obținerii unei finanțări 

nerambursabile, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 

formare profesională adecvate nevoilor specifice. 

 

Art.2: Se aprobă contribuţia locală de 2% conform cerintelor Ghidului de finanțare din cadrul 

Programului Operațional Capital Uman, bugetul proiectului fiind de  maxim 450.000 de euro, pe o 

durata de 3 ani, începând cu data implementarii proiectului. Eventualele cheltuieli neeligibile asociate 

proiectului vor fi suportate din bugetul local al comunei Socodor. 

  

Art.3: Consiliul Local al comunei Socodor, se angajează ca după încheierea finanţării să menţină 

obiectivele/activitățile finanțate prin proiect, în conformitate cu cererea de finanțare aferenta  ghidului 
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POCU 2014 – 2020 „ Bunicii Comunității, Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane 

vârstnice, AP 4/PI 9 ii/OS 4.4. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi compartimentului de asistență socială şi se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

            

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                   UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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