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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 persoane
La nivelul comunei Bălești – partener al comunei Sihlea în scopul furnizării de serviciisociale către beneficiarii acesteia prin intermediul infrastructurii create prin prezentulproiect:
 Bătrâni – 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 desfăşura 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, judeţul Vrancea” este de 149.815 Euro dincare:

 89.791 Euro – CHELTUIELI ELIGIBILE
 60.024 Euro – CHELTUIELI NEELIGIBILE

b) Durata de realizare a investiţiei este de: 24 luni.

4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:



Prin proiect se propune modernizarea suprafeţelor imobilului situat în comunaSihlea, sat  Sihlea, judeţul Vrancea, strada Alexandru Sihleanu, nr. 2, proprietatepublică a comunei Sihlea, astfel:
Subsol :Suprafaţa construită desfasurată :110 mp.Suprafaţa utilă: 81,49 mp.
Parter:Suprafaţa construită totală desfăşurată în proprietate ( exclusiv suprafeţeleaferente CEC Bank  şi Banca Cooperatista Putna) : 298 mp.Suprafaţa utilă totală: 284,53 mp. din care:Suprafaţa utilă de 162,05 mp. ( suprafaţa construită de 181,19 mp.), închiriată lamomentul prezentei, compusă din spaţiu comercial = 116,18 mp. utili+magazie=11,36 mp. utili + hol =6,96 mp. utili+ magazie =16,89 mp. utili + hol=2,19 mp. utili + hol = 8,47 mp. utili).Suprafaţa utilă de 59,04 mp. aferentă Magazinului universal, închiriată lamomentul prezentei.Suprafaţa utilă de 8,19 mp. liberă de sarcini reprezentând accesul = casa scării depe latura nordică( langa CEC Bank).Suprafaţa utilă de 19,25 mp. liberă de sarcini reprezentând accesul = casa scăriide pe latura estică- 15,22 mp. şi hol 4,03 mp. ( lângă Banca Cooperatistă Putna).Proiectul propune lucrări de modernizare pe suprafaţa de 162,05 mp. utili( 181,19 mp. construiţi) închiriată la momentul prezentei şi suprafaţa de 8,19mp. liberă de sarcini  reprezentând accesul = casa scării de pe latura nordică( lângă CEC Bank)  şi suprafaţa utilă de 19, 25 mp. liberă de sarcini reprezentândaccesul = casa scării  de pe latura estică – 15,22 mp. + hol -4,03 mp. ( lângă BancaCooperatistă Putna).Suprafaţa utilă totală aferentă parterului ce va fi supusă modernizării: 189,49mp. utili.
Etaj:Suprafaţa construită desfăsurată : 391 mp.Suprafaţa utilă : 331,65 mp.
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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