
                                                                       
                                                        PROIECT DE HOTARARE 
 

Cu privire la Referatul nr.__________________ al Secretarului comunei Amarastii de Jos 
si Procesul – Verbal al Comisiei de specialitate , respectiv Comisia pentru Activitati Social – 
Culturale , Culte , Invatamant , Sanatate si Familie , Munca si Protectie Sociala , referitor la 
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 ; 

Primarul comunei Amarastii de Jos – d-l Dinu Ion , 
 

          P R O P U N E : 
Art.1. 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 . 

Art.2. Primarul comunei Amarastii de Jos – d – l Dinu Ion va duce  la indeplinire prezenta 
hotarare . 
 

Primar ,      Secretar , 
DINU ION      STANCU MARIANA 

 
 


