
      

 

ROMÂNIA 

JUDETUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AMARASTII DE JOS 

 
HOTĂRÂREA NR. 25 / 31 IULIE 2015 

Privind aprobarea participării comunei AMARASTII DE JOS la proiectul 
,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj”, initiat de Asociatia OvidiuRo 

 
Consiliul Local al comunei AMARASTII DE JOS s-a întrunit în sedintă ordinară în data de 31 IULIE   

2015 la sediul Consiliului Local al comunei AMARASTII DE JOS ; 
S-a analizat propunerea domnului Dinu Ion – primarul comunei Amarastii de Jos, privind participarea 

comunei Amarastii de Jos la proiectul ,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj”, având în 
vedere: 

‐ Prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finantele publice locale 
si a Legii nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010; (de actualizat) ; 

‐ Avizul favorabil al comisiei de specialitate si al secretarului comunei ; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, d si a art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 , republicată si 

modificată , privind administratia publică locală , 
 

HOTĂRĂSTE 
 

ART. 1 – Se aprobă participarea 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. 

ART. 2 – Se aprobă modificarea 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. 

ART. 3 – Se aprobă promovarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădinită în judetele Brasov, Dâmbovita si 
Dolj” pe pagina de internet a Primăriei si în presa locală. 

ART. 4 – Se aprobă realizarea 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. 

ART. 5 – Se aprobă realizarea unei liste cu toti copiii din localitate de 0-6 ani de către asistentul social.  
ART. 6 – Se aprobă asigurarea spatiului necesar desfăsurării activitătii tuturor grupelor de grădinită formate 

în urma recrutării tuturor copiilor de 3-5 ani eligibili din comunitate. 
ART. 7 – Se aprobă asigurarea 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. 
ART. 8 – Persoana desemnată de Primărie pentru validarea prezentei copiilor la grădinită si distribuirea 

lunară a tichetelor sociale către familiile copiilor eligibili în proiect este doamna Diaconu Stefania – asistent social in 
cadrul comunei Amarastii de Jos. 

ART. 9 – Primarul comunei Amarastii de Jos facilitează implementarea proiectului ,,Fiecare Copil în 
Grădiniță în judetele Brasov, Dâmbovita si Dolj” si se implică în rezolvarea problemelor punctuale. 

ART. 10 – Primarul comunei Amarastii de Jos asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri.  
ART. 11 – Prezenta Hotărâre se comunică: 
‐ Primarului comunei Amarastii de Jos; 
‐ Institutiei Prefectului – Judetul Dolj; 
‐ Compartimentului financiar contabil din cadrul primăriei; 
‐ Asociatiei OvidiuRo; 
‐ Se aduce la cunostintă publică prin publicarea pe pagina de internet 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                                        Contrasemneaza ,  
DOBRISAN FLOREA  SECRETAR , 
  Stancu Mariana                                                                
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