HCL 9 – Cofinantarea proiectului “ Parteneriat pentru servicii sociale de
calitate asigurate varstnicilor din comuna Prejmer ”
2008-03-07

Consiliul local al comunei Prejmer, întrunit azi 07.03.2008 in sedinta extraordinara, vazand Ghidul
solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 - coeziune economica si
sociala – servicii sociale, linia de buget Phare 2006/018-147.04.02, referatul nr. 1941/2008
intocmit de serviciul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proiectul de hotarare initiat
de primar, dezbaterile in plenul sedintei,
In temeiul art. 36 si 45 din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale republicata;
HOTARASTE

Art.1. Se aproba cofinanatrea proiectului “ Parteneriat pentru servicii sociale de calitate asigurate
varstnicilor din comuna Prejmer ” in suma de 33.600 euro reprezentand 15 % din valoarea totala
de 224.000 euro si depunerea cererii de finantare prin Biroul de Asistenta Sociala din cadrul
Primariei comunei Prejmer in cadrul Programului Schema de finantare nerambursabila Phare
2006, Linia de buget Phare 2006/018-147.04.02 .
Art.2. Obiectivele specifice vizeaza:
- Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale de a oferi servicii de calitate persoanelor de varsta a
treia intr-un parteneriat durabil cu alti furnizori acreditati de servicii sociale
- Prevenirea institutionalizarii persoanelor de varsta a treia din Comuna Prejmer cu satele
apartinatoare Lunca Calnicului si Stupini care se confrunta cu situatie materiala precara si
probleme de sanatate pentru imbunatatirea calitatii vietii acestora
Principalele activitati ale proiectului sunt:
- Crearea unui serviciu social acreditat pentru asistenta, ingrijire si sprijin la domiciliu persoanelor
de varsta a treia
- Formarea profesionala a ingrijitorilor
- Reabilitare spatiu destinat Centrului de Ingrijire Sociala din Str. Mare nr. 574
- Achizitionare mijloc de transport si echipamente adecvate acestor servicii
- Activitati specifice tipurilor de servicii de ingrijire socio – medicala
- Diseminarea rezultatelor proiectului
Art.3. Consiliul Local al comunei Prejmer se angajeaza ca va mentine si va finanata serviciul
social pentru varstnici pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului in suma estimata de
180.000 euro.
Art.4. Parteneri in proiect sunt Primaria comunei Prejmer, Societatea “Crucea Rosie” Brasov si
Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu.
Art.5 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei.

Presedinte de sedinta Stroie Virgil
Avizat secretar Plesa Emil

