
                                              
 

                                             PRIMARIA COMUNEI AMARASTII DE JOS 
 
                                                                 JUDETUL DOLJ 

 
                                                                D I S P O Z I T I E 
 
 Primarul comunei Amarastii de Jos,judetul Dolj ,validat prin Hotararea Judecatoriei Craiova nr. 
9714 / 22.06.2012 ; 
 In temeiul art.71 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ; 
 

  D I S P U N E : 
 

Art.1.Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al comunei Amarastii de Jos,  judetul Dolj , 
in data de  31 IULIE 2015 , ora 8,30 . 
 Art.2.Sedinta are urmatoarea ordine de zi : 

- Proiect de masuri privind aprobarea : participarii comunei Amarastii de Jos în proiectul de 
interes public local ,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj”, în parteneriat cu 
Asociatia OvidiuRo, în anul scolar 2015-2016 ; modificarii strategiei de dezvoltare locală în asa fel încât să 
includă educatia prescolară ca prioritate in vederea cresterii nivelului de educatie al copiilor saraci, 
reducerii abandonului scolar si reducerii, pe termen lung, a saraciei ; promovarii proiectului ,,Fiecare 
Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj” pe pagina de internet a Primăriei si în presa locală 
; realizarii de anchete sociale de către asistentul social în vederea recrutării si validării tuturor copiilor din 
comunitate eligibili în proiect – copii cu vârsta prescolară din familii cu venit maxim de 150 RON/membru 
de familie, situatie locativă precară şi nivel scăzut de educaţie al părinţilor ; realizarii unei liste cu toti 
copiii din localitate de 0-6 ani de către asistentul social ; asigurarii spatiului necesar desfăsurării activitătii 
tuturor grupelor de grădinită formate în urma recrutării tuturor copiilor de 3-5 ani eligibili din comunitate 
; asigurarii setului de îmbrăcăminte si încăltăminte pentru toti copiii eligibili în proiect; suma care se va 
acorda pentru achizitionarea acestora fiind de 50 lei RON/copil în luna martie 2016 ; desemnarii de catre 
Primaria comunei Amarastii de Jos a doamnei Diaconu Stefania  pentru validarea prezentei copiilor la 
grădinită si distribuirea lunară a tichetelor sociale către familiile copiilor eligibili în proiect . 

-  Proiect de masuri privind aprobarea revocarii Hotararii nr. 13 / 2015 a Consiliului Local 
Amarastii de Jos prin care a fost aprobata participarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna 
Amarastii de Jos ca asociat in cadrul Societatii STRUCTURA BETON SRL ,  pentru implementarea 
proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 , proiect finantat 
din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , Domeniul major de interventie 6.1 “ 
Dezvoltarea economiei sociale “ . 

-  Proiect de masuri privind aprobarea cesionarii partilor sociale in valoare totala de 100 lei 
detinute de U.A.T. Comuna Amarastii de Jos in S.C. Structura Beton SRL catre o persoana fizica - 
respectiv domnul Diaconu Marius , pentru implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre viitor 
“ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 , proiect finantat din Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea 
incluziunii sociale “  , Domeniul major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei sociale “ . 

Art.3.D-na Stancu Mariana - secretar al comunei Amarastii de Jos  va duce la indeplinire prezenta 
dispozitie . 

 
 
 
       Data astazi , 

Nr. 551      27 IULIE 2015 
    Contrasemneaza , 

 PRIMAR ,     Secretar , 
 Ing.ION DINU     MARIANA STANCU 
 

 
 
 



 
 
 

R E F E R A T 
 

 
 

Doamna Stancu Mariana ,  Secretar al comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj,  supune 
spre aprobare Primarului comunei Amarastii de Jos emiterea Dispozitiei privind convocarea in 
sedinta ordinara a Consiliului Local Amarastii de Jos , judetul Dolj ,  in data de 31 IULIE 2015 - 
ora 14 , sedinta care va avea urmatoarea ordine de zi :  

Sedinta are urmatoarea ordine de zi : 
- Proiect de masuri privind aprobarea : participarii comunei Amarastii de Jos în proiectul 

de interes public local ,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj”, în 
parteneriat cu Asociatia OvidiuRo, în anul scolar 2015-2016 ; modificarii strategiei de dezvoltare 
locală în asa fel încât să includă educatia prescolară ca prioritate in vederea cresterii nivelului de 
educatie al copiilor saraci, reducerii abandonului scolar si reducerii, pe termen lung, a saraciei ; 
promovarii proiectului ,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj” pe 
pagina de internet a Primăriei si în presa locală ; realizarii de anchete sociale de către asistentul 
social în vederea recrutării si validării tuturor copiilor din comunitate eligibili în proiect – copii cu 
vârsta prescolară din familii cu venit maxim de 150 RON/membru de familie, situatie locativă 
precară şi nivel scăzut de educaţie al părinţilor ; realizarii unei liste cu toti copiii din localitate de 
0-6 ani de către asistentul social ; asigurarii spatiului necesar desfăsurării activitătii tuturor 
grupelor de grădinită formate în urma recrutării tuturor copiilor de 3-5 ani eligibili din 
comunitate ; asigurarii setului de îmbrăcăminte si încăltăminte pentru toti copiii eligibili în 
proiect; suma care se va acorda pentru achizitionarea acestora fiind de 50 lei RON/copil în luna 
martie 2016 ; desemnarii de catre Primaria comunei Amarastii de Jos a doamnei Diaconu Stefania  
pentru validarea prezentei copiilor la grădinită si distribuirea lunară a tichetelor sociale către 
familiile copiilor eligibili în proiect . 

-  Proiect de masuri privind aprobarea revocarii Hotararii nr. 13 / 2015 a Consiliului Local 
Amarastii de Jos prin care a fost aprobata  participarea Unitatii Administrativ - Teritoriale 
Comuna Amarastii de Jos ca asociat in cadrul Societatii STRUCTURA BETON SRL , pentru 
implementarea proiectului “Economia sociala un pas spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 
147249 , proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , 
Domeniul major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei sociale “ . 

-  Proiect de masuri privind aprobarea cesionarii partilor sociale in valoare totala de 100 lei 
detinute de U.A.T. Comuna Amarastii de Jos in S.C. Structura Beton SRL catre o persoana fizica 
- respectiv domnul Diaconu Marius , pentru implementarea proiectului “Economia sociala un pas 
spre viitor “ ID : POSDRU / 173 / 6.1 / G / 147249 , proiect finantat din Fondul Social European 
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 
6 “ Promovarea incluziunii sociale “  , Domeniul major de interventie 6.1 “ Dezvoltarea economiei 
sociale “ . 
 
 
 

     SECRETAR , 
MARIANA STANCU 

 
 


