
R O M Â N I A                          
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                   

                                   H O T Ă R Â R E A    Nr.19
                                            din 21 martie 2018

privind înființarea Centrului Comunitar de Servicii Integrate în 
comuna Livezeni,județul Mureș.

           Consiliul  local al comunei Livezeni, întrunit în şedinţă ordinară, 

           Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului Comunei Livezeni,
- raportul de specialiate al  managerului de proiect :Măsuri integrate 

pentru combaterea sărăciei și marginalizării în Livezeni, Cod apel: 
POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care 
există populație aparținând minorității romă (acele comunități în care 
populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul 
populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin implementarea de măsuri integrate, cod proiect 103008; 
Componenta 1: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în 
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității 
rome - Regiuni mai puțin dezvoltate; Axa prioriatră: Incluziunea socială
și combaterea sărăciei; Operațiunea: Reducerea numărului de comunități
marginalizate în care există populație aparținând minorități romă,accesat 
de către Comuna Livezeni, în calitate de beneficiar, prin care se propune 
înființarea, renovarea și dotarea unui Centru Comunitar de Servicii 
Integrate, în care vor fi oferite servicii de servicii sociale, medico-sociale 
nerezidențiale, educaționale, de ocupare, consiliere profesională, 
mediere pe piața muncii, asistență juridică pentru reglementări acte, 
suport material/ financiar, etc, potrivit cererii de finanțare,

        Văzând avizul  comisiei de specialitate,
        Cu respectarea Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,republicată,
        În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(6)lit.a) pct.8 ,art.45 și art.115 alin.(1) 
lit.b)din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările 
şi completările ulterioare,
                                                           H O T Ă R Ă Ș T E:
                                                      

        Art.1.Se aprobă înființarea Centrului Comunitar de Servicii Integrate, în 
comuna Livezeni,județul Mureș,începând cu data adoptării prezentei hotărâri, 
potrivit cererii de finanțare depuse pentru proiectul Măsuri integrate pentru 
combaterea sărăciei și marginalizării în Livezeni, Cod apel: 



POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există
populație aparținând minorității romă (acele comunități în care populația
aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de
măsuri integrate, cod proiect 103008.

         Art.2. Centrul Comunitar de Servicii Integrate va oferi servicii sociale, 
medico-sociale nerezidențiale, educaționale, de ocupare, consiliere profesională, 
mediere pe piața muncii, asistență juridică pentru reglementări acte, suport 
material/ financiar, etc, potrivit cererii de finanțare, fiind acreditat și licențiat 
potrivit legii, ulterior înființării sale.

         Art. 3. Centrul Comunitar de Servicii Integrate va funcționa în căminul 
cultural al satului Livezeni, pus la dispoziție în totalitate, pe toată durata proiectului
și a perioadei de sustenabilitate, post implementare a proiectului, Măsuri integrate 
pentru combaterea sărăciei și marginalizării în Livezeni, cod proiect 103008.
         Programul de funcționare al Centrului Comunitar de Servicii Integrate este    
de luni pănă vineri, in intervalul orar 12:00-17:00.
        Se vor realiza lucrări de reabilitare, dotare, renovare, potrivit cererii de 
finanțare și bugetului proiectului.

        Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
                  Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                  Primarului comunei Livezeni
                  Viceprimarului   comunei Livezeni
                  Managerului de proiect
                 Afişare spre cunoștință publică
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