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JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA PLENITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 
HOTĂRÂREA  

privind aprobarea înaintării spre finanţare a propunerii de proiect ,,Operationalizarea Centrului Social 
Multifunctional din comuna Plenita″ finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

  
Consiliul Local al comunei Plenita întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.07.2020; 

           Analizând  referatul expunerea de motive înregistrata sub nr. 8501 din 14.07.2020, privind propunerea 
de finantare a proiectului de hotărâre privind privind aprobarea înaintării spre finanţare a propunerii de proiect 
,,Operationalizarea Centrului Social Multifunctional din comuna Plenita″  finanţat prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020;  

În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.j, din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
(POCU) 2014-2020 care ne oferă oportunitatea atragerii de granturi nerambursabile pentru proiecte care să 
asigure reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 
marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de 
măsuri / operațiuni integrate in contextul mecanismului de D.L.R.C.  

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit.b) şi alin.(9) lit. a) din 
O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. a) şi d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2109 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare . 

Consiliul Local al Comunei Plenita adoptă următoarea: 
  

H O T Ă R Â R E 
Art.1.  (1) Se aprobă înaintarea spre finanţare a propunerii de proiect: ,,Operationalizarea Centrului 

Social Multifunctional din comuna Plenita″ conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă asigurarea contribuției proprii ce revine autorității administrației publice locale din 

costurile eligibile aferente proiectului,  reprezentând  minim 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, 
aferenta lidereului (UAT Plenita). 

Art.2. Pentru realizarea proiectului aratat la art. 1, Comuna Plenita in calitatea sa de lider  va avea 
urmatorii parteneri: 

- Partener 1  - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale; 
- Partener 2  - Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia; 
- Partener 3  - Liceul Tehnologic C.N. Plopsor Plenita. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Plenita. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Plenita, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Plenita, Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj si se afiseaza pe 
pagina de internet a primariei comunei Plenita. 
-   
-   PRESEDINTE DE SEDINTA                Contrasemneaza, 
-         Bala Marin Iulian                                            Secretar 
general, 
-                                                                                                    Marian Adrian 
- Plenita: 20.07.2020 
- Nr. 17 



Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.17. din 20.07.2020 

Fișa Cererii de proiect 

”Operationalizarea Centrului Social Multifunctional” din comuna Plenita 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020 
 

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare; 

Prioritatea de investiții 9.VI: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;  

Obiectiv specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială 
din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin 
implementarea de măsuri / operațiuni integrate in contextul mecanismului de D.L.R.C.  

Rezultat așteptat: 

- 256 de persoane vor beneficia în cadrul Centrului Social Multifuncțional operat de Solicitant de 
servicii socio-medicale sau de consiliere juridică; 

- 128 de persoane din grupul țintă vor beneficia de măsuri de ocupare -fiind consiliate cu privire la 
traseul profesional optim pe care ar trebui să îl urmeze și informatii pe întreaga perioadă a 
proiectului despre oportunitățile de angajare care li se potrivesc; 

- 128 elevi din Plenița vor beneficia de activități remediale și motivaționale; 
-   64 de persoane vor participa la cursuri de calificare; 
-   15 persoane vor urma un curs de competențe antreprenoriale; 
- Cu ajutorul de minimis acordat de Solicitant 5 afaceri noi vor fi inițiate de persoane care au 

participat la cursul de competențe antreprenoriale. 

Grup țintă eligibil: 256 de persoane care au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de o Strategie de 
Dezvoltare Locală aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de 
până la 20.000 de locuitori) și sunt în risc de sărăcie sau excluziune sociala; 

Activități eligibile: 

- A1 Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii; 

- A2 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității; 

- A3 Furnizarea de servicii medico-sociale în cadrul Centrului Social Multifuncțional; 

- A4 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; 

- A5 Acțiuni de implicare activă a membrilor grupului țintă în soluționarea problemelor cu care se 
confruntă comunitatea; 

- A6 Managementul proiectului; 

Perioada de implementare a  proiectului – 30 luni, nu mai tarziu de 29 decembrie 2023; 

Valoarea proiectului : 4.843.000,00 lei. 

 

 

 



 


