
ROMÂNIAJUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEACOMUNA SIHLEACOD DE ÎNREGISTRATE FISCALĂ 4447436

HOTĂRÂREA NR. 29
din 22.08.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi implementarea proiectului
de investiţii “Centrul multifuncţional de asistenţă comunitară „Alexandru

Sihleanu”, comuna Sihlea, judeţul Vrancea”

Consiliul Local al Comunei SIHLEA, judeţul Vrancea, întrunit în ședinţă
ordinară,Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codulcivil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completărileulterioare;luând act de:
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sihlea,judeâul Vrancea, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici şiimplementarea proiectului de investiții “Centrul multifuncţional de asistenţă

comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea, judeţul Vrancea”;
 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort dincadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, județul Vrancea,la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici şiimpementarea proiectului de investiții “Centrul multifuncţional de asistenţă

comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea, judeţul Vrancea”
 Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Comisiei Locale al comuneiSihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilortehnico- economici şi implementarea proiectului de investiții “Centrul

multifuncţional de asistenţă comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea,
judeţul Vrancea”.În temeiul art.45, alin.1, ale art. 115, alin. 1, lit. b şi ale art. 117, alin. 1, lit. a din Legeaadministraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completărileulterioare,constatând necesitatea și oportunitatea realizării investițiilor publice de intereslocal



Consiliul Local al Comunei SIHLEA

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi implementarea proiectului
de investiţii “Centrul multifuncţional de asistenţă comunitară „Alexandru Sihleanu”,
comuna Sihlea, judeţul Vrancea”, denumit în continuare Proiectul, finanţabil prinprogram FEADR 2014-2020, Axa LEADER, Asociaţia “GAL Vrancea de Sud-Est”, MĂSURAM5, Domeniul de intervenție 6B – „Servicii sociale”.

Art.2. - Proiectul se încadrează în Strategia de dezvoltare locală a comunei Sihlea,judeţul Vrancea.
Art.3. Comuna Sihlea consideră necesară şi oportună şi constată potenţialul socio-economic al implementării proiectului investiţii“Centrul multifuncţional de asistenţă

comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea, judeţul Vrancea”, din următoareleconsiderente:a. Proiectul deserveşte populaţia comunei Sihlea;b. Proiectul va contribui la creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor din comunaSihlea;c. Proiectul va contribui la dezvoltarea economică  a comunei Sihlea;d. Sunt prevăzute fonduri prin program FEADR, Axa LEADER, Asociaţia “GALVrancea de SUD-EST”, MĂSURA M5, Domeniul de intervenție 6B – „Serviciisociale”;e. Proiectul facilitează accesul la servicii de bază a grupruilor minoritare șivulnerabile supuse riscului izolării/excuziunii sociale;f. cheltuielile neeligibile – cofinanţarea investiţiei vor fi prevăzute în bugetul localpentru perioada de realizare a investiţiei;
Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentruperioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţionalde Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014-2020, program FEADR, Axa LEADER, Asociaţia“GAL Vrancea de SUD-EST”, MĂSURA M5, Domeniul de intervenție 6B – „Serviciisociale”, potrivit legii.
Art. 5. - Se aprobă cuprinderea în bugetul local al comunei Sihlea, în calitate debeneficiar, a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului şi a TVA-ului aferent cheltuielilor, decontat de la bugetul de stat pentru proiectul investiții

“Centrul multifuncţional de asistenţă comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea,
judeţul Vrancea”

Art.6. – Comuna Sihlea se obligă să asigure veniturile necesare acopeririicheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la dataefectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art.7. –Numărul de persoane aparținând unor categoriidefavorizate/vulnerabile/aflate în situația de risc de excluziune socială care vorbeneficia de serviciile sociale vizate de proiect precum şi caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă dinprezenta hotărâre.
Art. 8. - Comuna Sihlea se angajează că proiectul de investiţii propus: “Centrul

multifuncţional de asistenţă comunitară „Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea, judeţul
Vrancea” să nu fie generator de venituri cu utilitate publică, nefiind generator de profit.



Art. 9. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia,GURBET COSTICĂ, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, fiindnominalizat pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 10 – Comuna Sihlea se angajează să asigure operaționalizarea infrastructuriisociale, prin furnizarea serviciilor sociale descrise în Proiect; de asemenea, comunaSihlea își asumă angajarea a două persoane care să asigure operarea Centruluimultifuncțional de asistență comunitară.
Art. 11 – Comuna Sihlea se angajează sa asigure sustenabilitatea invesiției dinsurse proprii.
Art. 12. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarulcomunei Sihlea.
Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comuneiSihlea, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sihlea şi Instituţiei Prefectuluijudeţului Vrancea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei,precum şi pe pagina de internet http://www.sihlea.primarievn.ro/ .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL COMUNEI SIHLEATRONARU ION MODREANU RADU



ROMÂNIAJUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEACOMUNA SIHLEACOD DE ÎNREGISTRATE FISCALĂ 4447436

ANEXA
HOTĂRÂREA NR 29/22.08.2018

1. NUMĂRUL DE PERSOANE aparținând unor categoriidefavorizate/vulnerabile/aflate in situația de risc de excluziune socială care vorbeneficia de serviciile sociale vizate de proiect:La nivelul comunei Sihlea:
 Bătrâni – 47 persoane
 Copii – 326 persoane
 Femei (mame singure) – 36 persoane
 Someri – 93 persoane
 Persoane cu handicap grav – 60 persoaneLa nivelul comunei Bălești – partener al comunei Sihlea în scopul furnizării de serviciisociale către beneficiarii acesteia prin intermediul infrastructurii create prin prezentulproiect:
 Batrîni – 15 persoane
 Copii – 108 persoane
 Femei (mame singure) – 12 persoane
 Someri – 31 persoane
 Persoane cu handicap grav – 20 persoane

2. ACTIVITĂŢILE SOCIALE care se vor desfasura în Centrul multifuncţional ce faceobiectul proiectului, vor viza, în principal, următoarele categorii de activități:
 Asistenţă şi îngrijire medicală fără cazare;
 Asistenţă destinată persoanelor aflate în risc social;
 Servicii specifice centrelor de zi;
 Servicii de îngrijire la domiciliu.

3. INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

a) Valoarea totală a proiectului: “Centrul multifuncţional de asistenţă comunitară
„Alexandru Sihleanu”, comuna Sihlea, jueţul Vrancea” este de 588.007,64 lei fără
TVA, echivalentul a 126.046,69 euro fără TVA (la cursul valutar din01.07.2018, de 1 euro = 4.6650 lei – curs BCE) din care:

 418.881,39 lei fără TVA, echivalentul a 89.792,39 euro – CHELTUIELI
ELIGIBILE

 169.126,24 lei fără TVA, echivalentul a 36.254,30 euro – CHELTUIELI
NEELIGIBILE

 110.882.28 lei fără TVA, echivalentul a 23.768,98 euro – VALOARE TVA.

b) Durata de realizare a investiţiei este de: 12 luni.



4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:Suprafaţa construită la sol este de  298 mp conform extrasului de carte funciarăpentru imobilul situat în comuna Sihlea, sat  Sihlea, judeţul Vrancea, stradaAlexandru Sihleanu, nr. 2.Suprafaţa construită desfăşurată existentă este de 799 mp. din care:- Subsol – 110 mp.- Parter – 298 mp.- Etaj- 391 mp.Suprafaţa construită desfăşurată ce face obiectul investiţiei este de 723 mp(S+P+1E).Nu face obiectul investiţiei spaţiul în suprafaţă construită desfaşurată de 76 mp.situat la parterul imobilului.La parterul clădirii există 2 (  două) spaţii cu suprafaţa totală de 100 mp  proprietateprivată care nu fac obiectul proiectului de investiţii.
Principalele categorii de lucrări propuse:
• Construire şarpantă;• Instalaţii termice;• Recompartimentare spaţii interioare;• Reamenajarea grupurilor sanitare;• Reabilitare instalaţii electrice;• Reabilitare instalaţii sanitare;Se propune recompartimentarea funcțională prin inserarea unor pereți decompartimentare din gips-carton. La nivelul parterului și etajului se propuneintroducerea de noi funcțiuni.
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