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ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

 

Nr. 16 din 23.03.2021 

 

                                                                                                      PROIECT  

 HOTARARE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Vox Civica și Consiliului 

Local  al Comunei Pietroasele în vederea implementării și susținerii proiectului „O șansă 

în plus!”   

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

Avand in vedere:  

 

- adresa Asociației Vox Civica cu nr.16/15.03.2021, înregistrată cu nr. 985/16.03.2021,  de a 

încheia un parteneriat în vederea implementării și susținerii proiectului „O șansă în plus”; 

 - referatul de aprobare a primarului Comunei Pietroasele cu nr.1065/23.03.2021, prin care 

se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Vox Civica și Consiliului 

Local  al Comunei Pietroasele în vederea implementării și susținerii proiectului „O șansă în 

plus!” ;  

  - raportul compartimentului juridic și resurse umane, înregistrat cu nr 1064/23.03.2021 ; 

  - prevederile Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a  situației romilor, aprobată 

prin  H.G. nr. 18/2015; 

 În temeiul art. 129, alin. (9), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1.  Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat la data adoptarii prezentei, între 

Asociația Vox Civica și Consiliul Local al Comunei Pietroasele, acord anexat la prezentul 

proiect de hotărâre, în vedere implementării și susținerii proiectului „O șansă în plus!”;   

Art. 2.  Se mandatează primarul Comunei Pietroasele să semneze în numele și pe 

seama Consiliului Local al Comunei Pietroasele orice document necesar implementării și 

susținerii proiectului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre; 

Art. 3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

                                                        

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

                                                                                                                                           Avizeaza  

                                                                                                                                 Secretar general, 

                                                                                                                                Matache Aurelia 

 

 

 

 

 



 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 1065/23.03.2021 

 

Referatul de aprobare 

 la proiectul de hotarareprivind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Asociația Vox Civica și Consiliului Local  al Comunei Pietroasele în vederea 

implementării și susținerii proiectului „O șansă în plus!”   
 

 

 
 

Conform H.G. 18/2015 privind Strategia Guvernului României pentru incluziunea 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, consiliile locale 

au obligația de a sprijini eforturile tuturor instituțiilor și organizațiilor care vizează 

incluziunea acestei minorități. 
In acest sens, asociaţia Vox Civica  propune  Consiliului Local al Comunei 

Pietroasele aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului „O șansă 

în plus”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul  Programului Active Citizens, parte a 

Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.  

Acest program încearcă să răspundă provocărilor principale ale societăţii românești 

legate de obținerea echității sociale pentru grupurile vulnerabile, în mare parte afectate de 

sărăcie şi excluziune socială (32,5% din populație). 

În acest sens propun aprobarea acordului de parteneriat, propus de asociația Vox 

Civica, în vederea implementării și susținerii proiectului menționat care vizează 

incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome dar și a altor persoane ce 

aparțin grupurilor vulnerabile din comunitatea noastră.  

 Având în vedere adresa Asociației Vox Civica cu nr.16/15.03.2021, înregistrată cu 

nr. 985/16.03.2021,  de a încheia un parteneriat în vederea implementării și susținerii 

proiectului „O șansă în plus” si raportul compartimentului de specialitate formulate prin 

raportul prezentat, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat  în forma şi conţinuţul 

prezentat. 

 

 

                                                                P r i m ar, 

              Cornel Enache 
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ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.1064/23.03.2021 

Raport 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Asociația Vox Civica și Consiliului Local  al Comunei Pietroasele în vederea 

implementării și susținerii proiectului „O șansă în plus!”   

 
Subsemnata Badea Adriana, consilier juridic in cadrul compartimentului juridic si resurse 

umane, va aduc la cunostinta faptul ca  Programul Active Citizens, parte a Mecanismului 

Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, prin țările donatoare (Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein) contribuie la reducerea disparităților economice şi consolidarea relațiilor bilaterale 

cu 16 state beneficiare, majoritatea din Centrul şi Estul Europei. 

  În cadrul acestui program autoritățile publice locale nu pot avea calitatea de solicitanți ci 

doar pe cea de parteneri, Programul Active Citizens fiind destinat, în primul rând, dezvoltării 

societății civile. Totuși proiectele implementate în cadrul acestui program au ca grup țintă 

comunități rurale multietnice, așa cum este și comunitatea noastră din satul Saranga. 

Din aceste considerente, am acceptat propunerea venită din partea asociației Vox Civica de 

a încheia un acord de parteneriat pentru implementarea și susținerea proiectului  „O șansă în 

plus!”; proiectul urmează a fi depus, termenul limită fiind data de 15 aprilie 2021.  

Proiectul vizează în primul rând înființarea unui centru comunitar în comunitatea noastră 

într-o locație pusă la dispoziție de Consiliul Local al Comunei Pietroasele în care să se desfășoare 

activități pentru realizarea incluziunii cetățenilor români aparținând minorității rome dar și a altor 

persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile din comunitatea noastră. 

De asemenea, proiectul, în situația în care va fi declarat eligibil pentru finanțare, își 

propune ca o serie de activități, precum cea de tip „after school” să poată fi continuate și după 

încetarea finanțării nerambursabile, prin preluarea plății cadrelor didactice care asigură activitățile 

de remediere școlară de către Consiliul Local al Comunei Pietroasele. 

          În acest sens propunem identificarea unui spațiu și punerea acestuia la dispoziția proiectului 

„O șansă în plus” precum și identificarea de surse de finanțare pentru continuarea activităților la 

încetarea finanțării nerambursabile. 

Avand in vedere cele expuse mai sus propun initierea unui  proiect de hotărâre pentru a fi 

promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunei Pietroasele.  

 

Compartiment juridic si R.U., 

___________________ 
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