
STRATEGIE DE MONITORIZARE 
 

Proiectul se refera în special pentru zonele sărace și izolate, are o durată de 24 de 
luni de la semnarea contractului de finanțare. 

De impementarea proiectului se ocupă o echipă de specialiști formată din 8 membrii 
nominalizați prin Dispoziție: manager proiect, responsabil tehnic, secretar (si probleme 
juridice), responsabil financiar. 

Atribuțiile fiecăruia dintre membrii acestei echipe sunt stabilite prin aceeași 
dispoziție și transpuse în fișe de post. 

Managerul de proiect deține responsabilitatea implementării proiectului în 
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, prevederile cererii de finanțare, 
cu prevederile contractului de finanțare și cu respectarea legislației naționale și comunitare 
aplicabile. 

Se va intocmi un plan de lucru anual -în concordanță cu prevederile contractului de 
finanțare. Se vor stabili termene limită până la care trebuie finalizată fiecare activitate; se 
vor stabili ,,puncte de referință’’, elemente cheie în implementarea activitățiilor. Pe baza 
punctelor de referință și a termenelor limită se derulează și se monitorizează activitățiile 
proiectului. Planul de lucru va fi actualizat în concordanță cu măsurile colective stabilite. 

Monitorizarea mijloacelor/resurselor 
Monitorizarea folosirii resurselor înseamnă analizarea resurselor folosite în raport cu 

rezultatele obținute. Aceasta va permite estimarea eficenței proiectului. Resursele umane, 
cât și cele fizice trebuie să fie disponibile la timpul potrivit  în cantități suficente și la 
calitatea potrivită. Pentru a asigura lichidarea proiectului, trebuie monitorizată 
isponibilitatea fondurilor viitoare, cantitatea și calitatea suficientă și la standarde înalte, 
incluzând situația bugetului public. Planificarea activitățiilor trebuie să includă și perioada 
necesară pentru mobilizarea resurselor. 

Monitorizarea rezultatelor 
Monitorizarea rezultatelor este necesară, progresul va fi evaluat prin compararea 

situației inițiale cu cea curentă. 
Monitorizarea riscurilor 
Identificarea și evaluarea riscurilor au ca scop abordarea corespunzătoare de către 

persoanele competente și responsabile a schimbărilor identificate. Evaluarea riscurilor se va 
baza pe dovezi obiective. Se vor evalua probabilitatea de materializare a riscurilor de 
identificare și impactul asupra  obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa. Se vor 
lua măsuri de informare a conducerii, a finanțatorului pentru stabilirea unui plan comun de 
soluționare a situațiilor aparute. 

Monitorizarea impactului 
Eficacitatea proiectului, posibilul impact negativ al proiectului. 
La începutul implementării proiectului echipa stabilește mecanisme de comunicare 

pentru ca informațiile necesare să fie utilizate intr-un mod eficent. 
Sedințe pentru analizarea progresului, reprezintă o oportunitate pentru prezentarea 

și discutarea rapoartelor a problemelor curente. În funcție de stadiul proiectului, întâlniri ar 
putea fi convocați și reprezentanții, beneficiarul final și alți factori interesați. Se vor stabili 
măsuri ce trebuiesc adoptate: 

- Intocmirea de rapoarte lunare de monitorizare, la finalul fiecărei luni de 
implementare asistentul manager, prin consultarea membrilor echipei, va intocmi 
un raport  sumar de monitorizare a proiectului 

- Întocmirea de rapoarte de progres trimestriale – prevenire, dificultăți și/sau 
probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, pentru 
a contribui astfel la gestionarea eficentă a activitățiilor prevăzute în contractul de 
finanțare și la evitarea eventualelor riscuri. 

Raportul trimestrial: 
- activitățiile finalizate și stadiul celor aflate în desfașurare; 
- valori realizate de la inceputul implementării până  la data raportării; 
- planul achizițiilor; 
- rezultatele obținute în perioada implementării; 
- stadiul financiar al proiectului. 



Raportul va fi verificat de către responsabilul de proiect și de președinte. 

Raport final. Se va competa la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului pe 
un formular standard; prezită progresul, indicatorii și rezultatele obținute de proiect. 

Echipamentele proiectului vor fi utilizate numai în scopul declarat în proiect, conform 
scopului declarat în proiect. 

Mentenanța investiției, echipa de management /implementare, monitorizarea pe 
perioada de durabilitate a investiției: 

- vizite periodice; 
- rapoarte anuale de  durabilitate a investiției. 

 
 
 

INTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL, 

ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARU COMUNEI  BUDILA 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 
 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 
faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea participarii la Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B 
– Centre comunitare integrate, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al comunei Budila, judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, la secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre 

comunitare integrate 

 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă extraordinara de indata în data de 

_______ 
 
Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7248/05.05.2022, prin care s-a 

propus aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 

8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

 
Avand in vedere: 

        -  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din cadrul Consiliului Local Budila, 
- prevederile art. 129 alin. 7 lit. a), b), c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale" Cod SMIS 2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila cu 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, 
în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in 
calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – 
Partener 2 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate -   Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 



salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: Centre 
comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 

-   necesitatea depunerii proiectului, in termenul limita, respectiv 10.05.2022 
-Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă accesarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate. 

 
Art. 2. Se aproba studiul de oportunitate, prevazut la Anexa 1, care face parte integranta 

din prezenta Hotarare.  
 
Art.3. Se aproba bugetul proiectului “Dotarea centrului comunitar integrat din Comuna 

Budila, judetul Brasov”, in valoare totala de _______ lei, inclusiv TVA, prevazul in anexa 2 la 
prezenta hotarare. 

 
Art. 4. Se aproba asumarea de catre Comuna Budila a urmatoarelor responsabilitati 

financiare: 
- Cota de cofinantare de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in valoare de _______ lei. 
- Eventualele cheltuieli neeligibile ale proiectului 
- Cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, pentru implementarea 

acestuia in conditii optime. 

Art. 5. Se aproba lista de dotari aferente proiectului, prevazute in Anexa 3, care face parte 
integranta din prezenta Hotarare. 

 
Art. 6. Se aproba Strategia de monitorizare a proiectului “Dotarea centrului comunitar 

integrat din Comuna Budila, judetul Brasov”, in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare 
integrate prevazute in Anexa 4. 

 
Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 

conditiile rambursarii/decontarii 
 
Art. 8. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila, domnul Marsavela Irimia sa semneze 

toate documentele aferente acestui Proiect. 
 
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate.  
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul  

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil, va fi  
 
 
 
 
 
 



incarcata in aplicatia MySMIS2014 si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
 
                  INITIATOR,                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

MARSAVELA IRIMIA                                         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                
                                                                                                               Alexandra Aveluta BENIA 

       
 
 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 

Nr. 7248/05.05.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre 

comunitare integrate 

 
Avand in vedere: 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale" Cod SMIS 2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila cu 
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, 
în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in 
calitate de lider de parteneriat, Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – 
Partener 2 

- lansarea , ca urmare a nevoilor identificate la nivelul comunităţilor cu tip de marginalizare peste 
medie şi severă, a apelului de proiecte de tip necom petitiv şi care se adresează solicitanţilor de 
finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie şi severă 
(Anexa 14 la Ghidul specific al Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 -
Investiţii În infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile În ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială 
prin accesul la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale 
la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de 
sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, În special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea 
B -Centre comunitare integrate), cu termen de deunere 10.05.2022 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate -   Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: Centre 
comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 
    -Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 



     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
 

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    Se propune aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare 
integrate. 
 

PRIMAR, 
IRIMIA MARSAVELA 

 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3

 



  

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea B – Centre comunitare integrate 

 

 
 

Avand in vedere:  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), 
art. 80, art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- HCL nr. 34 din 2019, privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607  

- Protocolul de colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila 
cu MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(MS), MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea dezvoltării și furnizării 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în UAT 
COMUNA BUDILA, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607, finanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, 
implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, 
Ministerul Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2 

-     Proiectul “Centre comunitare integrate”, Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.1 – 
Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace și izolate  Operațiunea B – Centre comunitare integrate -   Legea-
Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-   Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POR/1004/8/1/Operațiunea 8.1.B: 
Centre comunitare integrate /1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate; 

-Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
     -Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  



- necesitatea acordarii unei importante deosebite sanatatii populatiei 
- faptul ca aparaturile si mobilierul folosite de catre medicii de familie sunt invechite,  
- faptul ca Primaria Budila trebuie sa participe doar cu 2% si cu eventualele cheltuieli 
neeligibile, 

În temeiul art. 136 alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 
8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare 
integrate prin consultant SC YARDMAN SRL, in baza contractelor 47 si 48 din 
01.10.2021, incheiate cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, proiectul avand termen 
limita de depunere in 10.05.2022. 

 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

 
        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


