
ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCESTT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe uorAnAne
Cu privire la: alocarea din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru sustinerea

Grupului de Initiativd Eco-bibliotech in contractul de finanfare cu Fundatia

Comunitar5 V6lcea

Primarul comunei Frdncegti, PAMSCHIV Daniel - Florin

Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, intrunit in gedingS ordinara la data de 18.04.2022 la

care particip5 un num5r de ...... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint6 condus5 de
domnul consilier ERfJOIU Ion - Emanoil;

LUAND IITI CoIISIDERARE:
-Referatul de aprobare nr. 3655/1L.04.2022 al primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

initierea proiectului de hot5rSre;
-Referatul nr. 3652/11.04.2022 intocmit de bibliotecarul Bibliotecii Locale Frdncegti

unitate subordonatd Consiului Local, fErS personalitate juridic6;
-Jin6nd seamana de raportul de avizare sub aspectul legalititii 'proiectului de hot5r6re,

intocmit de c6tre secretarul localit5tii, nr. ...../,.......;
-rapoartele de avizare ale comisiei pentru inv6!5m6nt, culte, s6ndtate, cultura, protectie

socialS, activit5ti sportive gi de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-
socialS, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public Ai privat al localit5tii,
agriculturS, gospodarie comunalS, servicii si come(, comisiei pentru administratie publica local5,
juridice, apbrarea ordinii publice gi linistii publice, a drepturilor cetbtenilor;

In conformitate cu prevederile:
- art.129 alin,7 lit.d), din O.U.G, nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i

complet5rile ulterioare;
-Legea nr.27312006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.5212003 privind transparenta decizional5, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.3 lit. a) 9i d) 9i aft. 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind

Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, propune urm6toarea:



HorAnAne

Att.l Se alocb din Bugetul Local al comunei Fr6ncegti, CAP. 67120 (suslinerea
culturii) a sumei de 1000 lei pentru Grupului de Initiativ6 Eco-bibliotech reprezentat
de bibliotecarul Bibliotecii Locale Frdncegti - unitate subordonat5 Consiului Local, fErH

personalitate juridicS, ?n contractul de finantare cu Fundatia Comunitar5 V6lcea.

Att.2 Se aprob5 incheierea contractului de finantare intre Fundalia
Comunitar5 V6lcea gi Grupul de Inigiativi Eco-bibliotech, in anexa care face parte
integrant5 din prezenta hotSrAre.

Aft.3 Se imputernicegte bibliotecarul Bibliotecii Locale Frdncegti sH semneze
contractul de finantare.

Aft.4. - Prezenta hot5rdre va fi comunicat5 de citre secretarul general delegat
la Institutia Prefectului - judetul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului
localit5tii, bibliotecarului Bibliotecii Locale Fr6ncegti, Fundaliei Comunitard V6lcea 9i se

va aduce la cunostinta pubici prin afisare pe site-ul institutiei, in Monitorul Oficial
Local.

INITIATOR

PRIMA&

DANIEL . FLORIN PAMSCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ELENA - ANISOARA AVRAM

Frdncesti, judetul Valcea, t8.04.2022
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CONTRACT DE FINANTARE

n, KYl ahl ./,(.,.'Q./., . 2ol 2
/

tntre:

Funda{ia Comuttitar[ V0lcea, cu sedir'rl in Rm. Vilcea, strada Rapsodiei, *, 1, Pl'^Bl-1' Sc' B' Ej' 4'

Ap. 19, jud. Vilcea, e-mail: pfti!Xli4if,"1r1{ia-tipgQru.t$1!il1A-1alQri6-.r.4 avind Codul de inregistrare Fiscali

firn 'iruslglo, inscris[ in negritrui' AioCialiitor Ei Fundafiilor "" _11 rlBlrl20l9, contul

RO07PIR8400074957100i000 deschis la Banca First Bank, Sucursala Rm. VAlcea, reprezenfatl prin

Oana Mesea, in calitate de Director Executiv, denurnit[ in continuare Finan]ator'

qi

1.2. Scopul proiectulur vizeazd sprijinirea a 80 de copii Ei tineri din trei comunit6fi vAlcene,'sd

drr)opiru cum frmclioneazii ingitu noturii, cum pot /blo,si tehnologiile moderne 
_tn 

proteiarea naturii

Si cum se pot implica tn proiecle despre ecologie ;i sus'tenabilitdte, pe parcursul a qase luniAtticolul

2 - Suma finanfati

1

Adresa de coresponden.te: str. Gib Mihaescu, nr. B, Biroul 10, et. 1, Rm VSlcea, VAlcea, Rom6nia
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PREAMBUL

A) AVAND iN Vnnply CA Beneficiarul t;i propune clerularea unei activitdliJdrd interes patrimonial
'cli'n 

domeniul STE@M, avdnd 
"osiop;sprijinirea 

a 80 de copii Ei tineri din trei comunitd{i vAlcene, sd

descopere cum fuic;ioneazd legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne tn proteiarea naturii ;i
,u* in pot impiica tn proiecte cle,rpre ecologie ;i sustenabilitate, pe parcursul a ;ase luni, pentru care a

ctepus o soliciiare cle finanlare in cadrul Fondului $tiinfescu vdlcea;

@) AVAND iW VnOgnd CA Beneficiaru! 9,.s_.t_e_,,9d$tigdtorul 
concursului de proiecte din cadrul Fondului

';iinyescu 
Vdlcea cu proiectul cu titlul:,, Heoro'ibliotech,'i",

G) AVND iw VE1ARE CA Finanlatorul este de acord sd finanyeze Proiectul, astfel cum este descris tn

Anexa I la prezentul contract;

@) AVAND iN Vp,OpnE Ci Beneficiarul tndepline;te condifiile pentru a putea primi finanlare in
'co'nJbrmitate 

cu concliliile ,\tabilite tn Ghidul de.finqnfare al Fondului $tiinyescu Vdlcea;

s-a incheiat prezentul Contract cle finanlare nerambursabili in termenii qi condiliile de mai jos'

Articolul I- - Obiectul contractului

1.1. Prezentul contract are ca obiect finanfarea Proiectului

de proiecte din cadrul Fondului $tiinfescu V0lcea.

'in urma c0qtigirii concursului
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2,1. Finanlatorul va pune la dispozilia Beneficiarului suma de 9500 lei, confbrm proiectului qi bugetului

dinaplicaliadeclaraticAqtig[toare,carefacobiectulAnexeilqiAnexei2aacestuicontract'

z.z.Benefrciarul va vtibzafinanlarea exclusiv pentru derularea activitaFlor proiectului, in conformitate cu

bugetul aprobat qi tipurile de cheltuieli.rGirrilr Benefioiarul declari ci toate cheltuielile efectuate in

cairul acestui proiect nu fac obiectului altui contract de finanlare.

2.3. Suma de bani va fi plititi dup[ curn urmeazd"

(a) Pentru proiectele care solicit[ finaniare mai. mici cle 5000 lei, plata se va realiza intr-o singuri

tranE[ la inceputul proiectului, prin iransfer bancar, in tennen de maxim l0 zile lucrdtoare de la

semnarea prezentului contractului ;

(b) Pentru proieotele care solicit[ finan]are mai mare de 5000 de lei, prima tranq[ se va acorda' prin

transfer uurr"*,-1r, maxim 10 zile lucrltoare de la semnarea prezentului contract, urmdnd ca cea

de-a doua tranq[ s[ se pliteasca in termen de 10 zile lucritoare de la primirea raportului

intermediar.

2.4.Pli4ile se fac in urmitorul cont ai Beneficiarului:

Cont IBAN:

Banc6:

Articolul 3 - Durata contractului

3.1. prezentul contract intrir in vigoare ia data semnirii lui de cltre ultima parte'

3.2.Dalzfinalizdrriprezentului oontract este data aprobarii de catre Finantator a raportului final (narativ Ei

financiar), prezenlat de citre Beneficiar'

3.3. in cazul in care prezentul contract nu este semnat de Beneficiar in termen de 30 de zile de la

trimiterea sa, acesta se consider[ anulat de drept'

Articolul 4 - Obligafiile Beneficiarului

4.1. S[ demleze proiectul conform apiica]iei declarate c6qtig6toare, aflati in Anexa 1 (Formularul de

proiect) Ei Anexa 2 (Bugetul proiectului) a prezentului contract;

4.2. siLceari acordul Finanlatorului pentnr orice modificare de activitate sau linie bugetari care depSEeqte

10% din bugetul total al proiectului;

4.3. Sn fnalizezetoate activitilile menlionate in -A19xa t^ pdn[ celtdrziu la data finalizdrii proiectului

conform calendarului de implem.ntor. poiOm022 in'carul in care fondurile nu sttnt cheltuite in'

totalitate pan[ ra data de 
'frnarizare ; il;i;;iliri, Beneficiarul va restitui sumele neutilizate

Finanlatorului in decurs cle 30 cle zile de la data iDcheierii sau intrcruperii contractului'

4.4. Dacdsuma finanfati este mai tnare cle 5000 lei, si prezinte un rapoft na3li]/ Ei financiar intermediar'

care vor include rezultatele primei perioade de reaiizare a proiectului Ei felul in care a fost cheltuitl

pii*o tranq[ ae tnun1o.", in^func1ie de activit[1i qi de calendarul de implementare'

4.5. s6 prezinte un raport narativ qi financiar, precum Ei copii dup[ documentele contabile' panS cel tdrziu

in termen de 15 zile de la data finaliraiii pioiectului, conform cu modelul propus de finanlator'

4.6. 56 ,u faci ni,ric de natura s[ aduc[ atingere numelui, imagi,ii, mSrcilor sau reputaliei Finan{atorului

deruleze activitili cu caracter politic in spajiul

ale vreunui partid politic qi s[ nu sprijine

sau F'ondului $tiinlescu Vilcea'

4.7 . Pe perioada finan!5rii, Beneficiarul are obligalia si uu

puUil", si nu faci parte din organele de conducere

2

Adresadecorespondenld:Str.GibMihaescu,rrr'8,Biroul10,et'l,RtnV6lcea,VAlcea,RontAnia
E-mall : stiintesctt@fu ndatiacomutlitaravirlcea'ro
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Beneficiar:



ffii'
,,,..ilffi

trfriffiir4"N*UL
FTfiNT*gt\)

organizalii sau persoane care promoveaz[ discriminarea pe motive etnice, rasiale, religioase, de

orientare sexuaii etc..

4.8, Beneficiarul iqi asumi cil va acliona proactiv pentru a pune in aplicare valorile de solidaritate'

compasiune qi non-violen![, avind responsabilitatea si evite ca orice parte a sprijinului financiar sau

operalional din partea programului (qi orice sprijin financiar acordat de cdtre Fundalie-in comunitate)

si fie folosite direct sau indirect pentru o"iiriteli violente sau de instigare la violenla, activitilli

teroriste sau care incalc6 regimul armelor qi rnuniliilor, activitaf care promoveaz[ discriminarea pe

criterii etnice, de gen, rasial'e, de orientare'sexuali, cu excepfia strategiilor de creqtere a incluziunii

sociale a unor grupuri cleja discriminate prin mijloace non-violente.

4.9. Beneficiarul iqi asnm6 ci dupi finalizareaproiectului, vattihza echipamentele/bunurile achizilionate

prin intermedill finanlirii in scopuri similaie cu ale proiectului pentru care a oblinut finanlarea pentru

minim 3 ani de zile.

Articolul 5 - Obliga(iile Finan(atorului:

5.1. Slpliteasc[ sumamenlionatdin contract dupd cum este specificallaart'2'3'

5.2. 56 puni la dispozilia Beneficiarului, in maxim 30 de zile de la semnarea prezentului contract,

modelul de raport narativ qi financiar (final qi drpd caz, intermediar) qi regulile de completare'

5.3, Sniqi exprime in scris acordul, respectiv comentariile, cu privire la raportul intermediar (dup[ caz) Ei

la raporhrl narativ qi financiar finai emise de Beneficiar, in termen de maxim 10 zile lucritoare de la

data trimiterii acestora.

5.4. S[ nu faci nimic de naturl si aducl atingere numelui, imaginii sau reputa]iei Beneficiarului'

5.5. in oazul nerespectarii de citre Beneficiar a vreunei obligalii asumate prin prezentul Contract,

Finanlatoml poa-te dirninua sau retrage finanlarea prev6zutl in prezentul Contract,

5.6. Fuldalia nu va susline financiar, va evita suslinerea prin orice alte mijloace qi vainceta imediat orice

suport qi asociere cu persoane sau organizalii angajate in activitipi de propagandi pentru discriminare,

discurs bazat pe ura, violenil sau iistigaie Ia riA tou tiolen,ti, terorism sau instigare Ia terorism,

nerespectarea regirnului armelor qi muniliilor sau instigare la nerespectarea regimului annelor qi

niurniliilor.

Articolul 6 - Publica{ii, materiale Ei evenirrrente

6.1. Beneficiarul va menliona obligatoriu pe toate materialele qi instrumentele de comunicare aferente

proiectului sigla Fondului $tii-n1escu, iar pe toate materialele qi/sau mediile online unde existl o

descriere a proiectului va menliona ,,Proiect finanfat de Fondul $tiinlescu V0lcea, gestionat de

Funclalia Comunitara Valcea. pentru mai multe detalii accesafi: www.valcea.stiintescu,ro.".

6.2. Beneficiarul va utiliza pentru comunicarea proiectului cel pulin doui instrumente, la libera alegere,

clintre: site, pagin6 de Facebook, blog, cont Youtube, Instagram, jurral video al proiootului - Reporter

de $tiinlescu, prezentare animat[ a proiectului, comunicat de presi, format electronic de afiq, flyer,

invitalii/thank you cards, alte materiale promolionale'

6.3. Be,eficiarul va menliona obligatoriu numele / logo-urile tuturor finanlatorilor qi partenerilor Fondului

$tiinlescu Vilcea pe toate mat-erialele unde existi o descriere a proiectului qi/sau spaliul permite, cum

ar fi website, blog, secliunea ,,despre" a paginilor social-media, prezentdri online sau off-line'

publicaliile realiza; cu sprijinul prezentei finanflri, conform Anexei 4la corrtract.

6.4. Bcneficiarul va folosi ftinc{ia "tag" cdtre pagina de Facebook $tiinfescu VAlcea

gi va menliona #$tiinfescuValcea in cazul tuturor

post[rilor aferente proiectului, fie
dedicatd proiectului, duPi caz'

pe pagina
'organizalrer/ 

iniliatorilor, fie pe pagina de Facebook

3

Adresa de coresponden!6: Str. Gib Mihaescu, nr. B, Biroul 10, et. 1, Rm Valcea, Valcea, Romania
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website: www.vilcea.stiintescu.ro; www.fundatiacomunitaravalcea'ro
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5.5. Bele[iciarul poate personaliza rnoclele de rnateriale puse 1a dispozilie de Finan{ator, iu mdsura ?u care

specificaliile tehnice ale acestora se vor potrivi.

6.6. Beneficiarul va trimite Finanfatorului rnaterialele reciactate $ilsau elaborate din fondurile prtniite prin

intermediul prezentului contra.ct, inaintea executlrii $i/sau a publiclrii 1or, pentru aprobare (layout-

uri materiale comunicare, texte rnateriale de prezentare, comutricate de presi, invitalii la evenimente

publice). Finanfatorul va riccepl"a sau, dupd oaz,ya respinge, materialele primite. iu maxitn 3 zile

iucrltoare. io ca, contrar cheltuielile respective nu vor fi decorttate de citre Filanfator.

6.7. Cu ocaziu evenimentelor publice online qi offline din cadrul proiectului, beneficiarul va anunfa in

prealabil finanfatorul, cu mirin', 10 zile inainte, pentru a-i oferi posibilitatea participdrii.

Articolul 7 - incetarea contractului

7 .l . Prezentul contract poate inceta prin:
a) acordul scris al Pirfilor;
b) reziliere de drept invocati de una din pirrli in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare

de c[tre cealalt[ parte a obligafiilor contractuale, cu obligarea la restituirea finan]drii sau a

sumelor cheltuielile cu incSlcarea prezeniltlu i contract;

c) realizarea obiectului contractului qi indeplinierea tuturor obligaliilor contractuale de citre atnbele

Pnrfi.

7 .2. in cazul nefinalizlrii proiectului, echipamentele sau contravaloarea acestora, cump[rate din finanlarea

acordat[ vor fi remise Finanlatorului.

7.3.in cantl achiziliilor de echipamente/bunuri qi rnateriale pe persoani fizicil (in cazul Grupurilor de

Iniliativi), Beneficiaml iqi asumd ci va continua s[ le utrTrzeze in acelaqi scop sau in scopuri similare

cu ale proiectului pentru care a oblinut finanlarea pentru n,inim 3 ani de zile sau le va dona unei

organizalii non-profit sau institulii care le vautiliza congruent cu scopul proiectului. De,cizia se va lua

impreunl cu Finanfatorul in perioada evalulrii finale.

Articolul S - Forfa majori

8.1. Forla major6, conveniti ca fiind acel eveniment imprevizibil qi de neinliturat petrecut dupi intrarea in

vigoare a contractului, care impiedic[ partea sau p5(i1e si-qi indeplineasci obligaliile asumate prin

contract, exonereazi de rispundera paftea care o invoci in condiliile prezeutului contract.

8.2. Pafiea care invoci forfa rnajorS va inmAna celeilalte p[rfi certificarea emisi de autoritatea competenti

in termen de maximum 48 ore de Ia oblinere, fbr6 a se depdEi, insd, un termen de 30 de zile de la data

incet[rii cazului de for]i majori invocat.

8.3. Exonerarea de r[spundere opereazd.numai pe durata certificat.l a existenlei cazului de forfi majori
invocat.

Articolul9 - Litigii

9.1. Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale

amiabill, sunt de competenla instan]elor judecitoreqti din localitatea de reqedin![ a Finanlatorului.

Articolul 10 - Dispozi{ii privind datele cu caracter personal

10.1. ln prezentul contract, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nt.67912016 al

Parlamentului European qi al Consiliului Uniunii Europene, privind proteclia persoanelor frzice in

ceea ce priveqte p."lr..orro datelor cu caracter personal Ei privind libera circulalie a acestor date,

prin date cu caracter personal se inlelege: mrme qi prenume, codul numeric personal, seria 5i

num6rul actului de identitate, adresa de domiciliu, rezidenla fiscald, adresa de e-mail, numir de

telefon, semndtura persoanei f:zice, contul bancar qi orice alte date care identifici persoana fizicil.

4
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10.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru luarea in evidenfi, executarea gi gestionarea

prezeltului contraci qi/sau a oriciior documente semnate intre pdrfi; niciuna dintre pdrfi nu va

prelucra datele in scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat'

10.3. Beneficiantl, prin semnarea prezentului contract:

a) iqi exprinii in mod expres qi irevocabil acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

necesare pentru executarea prezentului contract gi/sau a oriciror documente semnate intre pirfi
(nume si prenume, codul numeric personal, seria qi num[rul actului de identitate, adresa de e-

mail, teleion qi semnitura etc.), daiele cu caracter personal urmdnd a fi prelucrate qi stocate, ?n

vederea derularii programului, de catre Finanlator precum qi de Romanian-American

Foundatiol ("RAIli --organtzagie americani non-profit care deruleazilprogtame in Rom6nia -

doar in scopurile previlzuie?n legatur[ cu calitatea de Beneficiar a Finanfatorului;

b) a citit qi a inleles conlinutul prezentului capitol qi a acceptat in mod expres fiecare clauzd";

cj a fost-informat (n) cu privire la dreptuiile de care beneficiezd in temeiul Regulamentului,

inclusiv dreptul de ajqi retrage consimllmdtul in orice moment printr-o cerere scris[,

intemeiati, datati qi semnat[ depusi la sediul Finan]atorului.

Articolul 11" - Notificiri

I l.l. Orice comunicare intre pirfi se va face in scris, Ia adresa menlionati in cuprinsul prezentului

contract sau care va fi comunicati celeilalte p[r1i in scris, utilizdnd mijloace care permit evidenla

transmiterii Ei prirnirii acestora, inclusiv poqta electronici. Daci expeditorul soliciti confirmarea de

primire, el va indica aceasta in comunicarea lui.

I 1.2 Rapoartele Ei toate celelalte comunicdri intre cele doui p[r!i se vor transmite la urmitoarele adrese:

a) Pentru Finanlator: Solomon Gabriela, coordonator program

Adresa: Str, Gib Mihaescu, tr. 8, Biroul 10, et' 1, Rm Vdlcea, Vdlce4,

RomAnia
E-mail:stiintQs!.-u(#)futt-cia,li4eglruurlarcl$,1esurQ.,0745499371

b) Pentm Beneficiar: Stroe Viorica, responsabil financiar
Adresa: Valea Mare, Sat BitiEani, Strada Florilor, Nr. 16, B1. 1, Sc. l,Et.2,
Ap 5, Jud. Vdlcea
E-mail:hrujioteoaLv,atemu#el#m @am"attteffi ite*,i:i0727344678

11.3 i1 cazul in care notificarea se face prin poEtd cu confirmare de primire, se consider[ primitd la data

menlionati de oficiul poqtal primitor pe aceastl confirmare'

l l.4 in cazul in care notificarea se face prin instrumente de poqta electronicl, se consider[ primit[ in ziua

lucr[toare utmitoare celei in care a fost transmis[.

11,5 Notificirile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pirfi, dac[ uu snnt confirmate, prin

internrediul uneia dintre modalitSlile prev[zute la alineatele precedente.

Articolul 12 - Dispozi{ii finale

12,1. Orice modificiri a<luse prezentului contract vor putea fi fdcute exclusiv prin acordul scris al pirfilor,

prin act adilional semnat de anrbele p.lr!i.

12.2, Niciuna din pirli nu poate cesiona clrepturi sau obligalii stabilite prin prezentul contract fdrl acordul

scris, prealat,rl, al ceieilalte pdrli, sub sanctiutrea nulit[1ii cesiunii.

12.3. prezenlul contract s-a ?ncheiat in 2 (doui) exemplare, cate unul pentru fiecare pafie'

l2.4.pdr[ile semnatare declarim pe propria rispundere c[ am citit, inleles Ei considerlm cd cele de mai

sus ieprezinti voinla noastrl, drept pentru care semnlm pentru conformitate.

5

Adresa de corespondenti: str. Gib Mihaescu, nr.8, Biroul 10, et. 1, Rm Valcea, VAlcea, RomSnia

E-ma il : stiintescu@flrudatiacorlrunitaravalcezt ro

Webslte: wlvw.valcea.stiintescu.ro; www.fundatiacomunitaravalcea'ro
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ROMANIA

JUDETUL vAlcen

coMUNA rnAncegrr

NR. 3656 DIN 11.04.2022

Aprobat primar,

Paraschiv Daniel Florin

Rapoft de specialitate

La proiectul de hotir6re cu privire la alocarea din Bugetul Local a sumei de
1000 lei pentru sustinerea Grupului de Iniliativi Eco-bibliotech in contractul de

finantare cu Fundatia Comunitar5 VSlcea

Proiectul de hotbr6re respect5 prevederile art. 129 alin (7) lit. d) din OUG nr.
57120t9 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare gi Legii
nr. 27312006 privind finantele publice locale;

Prin referatul de aprobare 9i proiectul initiat, primarul comunei Fr6ncegti a

porpus alocareai din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru suslinerea Grupului de
Initiativ5 Eco-bibliotech in contractul de finantare cu Fundatia Comunitard Vdlcea.

Proiectul este finanlat prin Fondul $tiintescu - Filiala V6lcea.

Av6nd Tn vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hot5r6re
pe care il supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Frdncegti.

Compati men conta bi litate

Inspector, Antonie Luminita

Responsabil CFP

Avram Elena - Anigoara





ROMANIA

JUDETUL vAlcen

coMUNA FRANCESTI

NR. 3655 DrN 11.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: alocarea din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru sustinerea

Grupului de Inifiativ5 Eco-bibliotech in contractul de finantare cu Fundalia

ComunitarE V6lcea

Prin referatul nr. 3652 din 11.04.2022, bibliotecarul Bibliotecii Locale Fr6ncegti

a adus la cunogtintd necesitatea alocdrii din Bugetul Local a sumei de 1000 lei pentru

sustinerea Grupului de Iniliativ5 Eco-bibliotech in contractul de finantare cu Fundatia

Comunitar5 VSlcea.

Prin acest contract de finantare Fundatia Comunitar5 Vdlcea, pune la dispozitia

Grupului de Initiativ5 Eco-bibliotech reprezentat de bibliotecarii comunelor Frdncegti,

Valea Mare gi oragului B5lcegti, suma de 9500 lei pentru desfSgurarea activit5tii -
sprijinirea a B0 de copii gi tineri din 3 comunit5ti v6lcene s5 descopere cum

functioneaz5 legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne in protejarea naturii gi

cum se pot implica in proiecte despre ecologie 9i sustenabilitate pe parcursul a 6 luni.

Proiectul este finantat prin Fondul $tiintescu - Filiala Vdlcea.

tn acest sens, vH propun spre dezbatere proiectul de hot6rdre iniliat.

PRIMA&

Daniel - Florin PARASCHIV





PRIMARIACt].i, ]:;J i;ilINCE$TI
JUDE"i r"tlL. \;tLCEA

REGTSTIq,qTURA

enur?#i,;i^ll:I* ;;;, t 1 .,

coNstLlU L LOCAL FRANCESTI

BTBLTOTECA PUBLICA t-OCnm FRANCESTI

JUDETUL VALCEA 
REFERAT

Avdnd in vedere cd biblioteca noastrd a fost inclus[ in proiectul "Eco-

Bibliotech" qi a caqtigat finanlare in valoare de 9500 lei, proiect finanlat prin

Fondul $tiiniescu - Funda,tia Comunitara VAlc ea, tar aceastd sumd va fi folositS

pentru achizilionareatrmdtoarelor materiale necesare deruldrii proiectului:

- Echipamente, tehnologii, licenle software
-Termometru de exterior
- Hdrtie indicator PH aP[
- Circuite electrice
- Kit-uri Arduino starter senzori
- Set STEAM
- Generator de turbine cu ap5 micro-hidro 10d1v
- Materiale (h6rtie, toner, dosare, etc.)
- H6rtie alb[ qi colorat[ precum qi carton alb Ei colorat

- Rdsaduri flori
- Ierbare qi mape de hdrtie cu foaie speciald pentru presale

- Servicii (design, produclie video, multiplicare, chirie, etc.)

- Tricouri qi qepci personalizate cul,ogo-ul proiectului qi numele bibliotecii

- Tiplrituri (flyere, afiqe, ghidurilfiqe de lucru)
- Afiqe
- Alte cheltuieli
- Transport pentru deplasdrile in localiile desemnate

- Transport pentru efectuarea excursiilor pentru beneficiari, prin inchiriere sau

folosirea microbuzelor qcolare qi asigurarea combustibilului.
in acest proiect sunt partenere trei biblioteci publice v6lcene: Biblioteca

publicl Local[ Frfinceqti, BiQlioteca Orlqeneasci B[lceqti qi Biblioteca Publicd

Local5 Valea Mare, iar scopul proiectuhi vizeazd sprijinirea a 80 de copii qi

tineri din 3 comunitlli vdlcene si descopere cum funclioneazd leglle naturii,

cum pot folosi tehnologiile moderne in protejarea naturii qi cum se pot implica

in proiecte despre ecologie qi sustenabilitate, pe parcursul a 6 luni. Drept pentru

care, vf, rugdm sd aprobali alocarea unei sume de bani in valoare de 1000 lei

pentru cheltuieli materiale, prestdri servicii qi transport, sum6 necesari pentru

implementarea proiectului, acesta fiind finanlat prin Fondul $tiinlescu- Filiala

V6lcea.
V[ mulfumesc!
08.04.2022 Bibliotecar,
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JUkrui Primar al comun.i rrar..E; ffi




