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- privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul ,,Fiecare Copil în Grădiniță în 
județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, inițiat de Asociația OvidiuRo 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.12.2014, 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul compartimentului de 
specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 18/12.02.2014 – privind 
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2014, și ale hotărârilor 
ulterioare de rectificare și modificare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 
2014;  
 Analizând prevederile: 
 a) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 b  Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013; 
 c) art. 36, alin. (4), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 Văzând adresa nr. 1000/10.11.2014 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului;  
 În temeiul art. 45, alin.(1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  Art.1: Se aprobă participarea Comunei Vama Buzăului în proiectul de interes public local ,,Fiecare Copil în 
Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, în parteneriat cu Asociația OvidiuRo, în anul școlar 2014-2015. 
  Art.2: Se aprobă modificarea strategiei de dezvoltare locală în așa fel încât să includă educația preșcolară ca 
prioritate in vederea cresterii nivelului de educatie al copiilor saraci, reducerii abandonului scolar si reducerii, pe termen 
lung, a saraciei. 

Art.3: Se aprobă promovarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” 
pe pagina de internet a Primăriei și în presa locală. 

Art.4: Se aprobă realizarea de anchete sociale de către asistentul social în vederea recrutării și validării tuturor 
copiilor din comunitate eligibili în proiect – copii cu vârsta preșcolară din familii cu venit maxim de 150 RON/membru 
de familie, situație locativă precară şi nivel scăzut de educaţie al părinţilor. 

Art.5: Se aprobă realizarea unei liste cu toți copiii din localitate de 0-6 ani de către asistentul social.  
Art.6: Se aprobă asigurarea spațiului necesar desfășurării activității tuturor grupelor de grădiniță formate în 

urma recrutării tuturor copiilor de 3-5 ani eligibili din comunitate. 
Art.7: Se aprobă asigurarea setului de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toți copiii eligibili în proiect, suma 

care se va acorda pentru achiziționarea acestora fiind de 150 lei/copil pentru întreg anul școlar 2014 - 2015. 
Art.8: Persoana desemnată de Primărie pentru validarea prezenței copiilor la grădiniță și distribuirea lunară a 

tichetelor sociale către familiile copiilor eligibili în proiect este d-ul Chirilaș Constantin – referent asistență socială in 
cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

Art.9: Primarul comunei Vama Buzăului facilitează implementarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniță în 
județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” și se implică în rezolvarea problemelor punctuale. 

Art.10: Primarul comunei Vama Buzăului, ordonator principal de credite și compartimentul financiar - 
contabiltate asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  Art11: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ciprian Alexandru NEAGOVICI                                   Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN  
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”.     


