
ROMÂNIA
J U D E Ţ U L  B R A Ş O V

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805  

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA nr. 
din data d e ............

- privind aprobarea Planului de Acţiune Locală în ved erea  îm bunătăţirii situaţiei com unităţilor de 
rom i din M unicipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem m ai m ult împreună"

Analizând referatul de specialitate nr. 2114/19.01.2022 al Biroului implementare proiecte de 
finanţare, relaţii internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş 
şi Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 2114 /1 /19 .01 .2022  prin care se 
propune aprobarea Planului de Acţiune Locală în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi 
din Municipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem mai mult împreună".

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: ............................
Având în vedere prevederile:

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr. 46/28.01.2021 privind aprobarea 
asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. "Asociaţia Romilor din Făgăraş" în cadrul proiectului 
"Putem mai mult împreună" prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi 
Creşterea Incluziunii Romilor finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021,
Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,
Art. 44 din Legea nr. 273 /2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a] şi art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57 /2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

Art. 1. Se aprobă Planul de Acţiune Locală în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de 
romi din Municipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem mai mult împreună", 
conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

A rt 2. Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în acest plan, se vor asigura surse de finanţare 
atât din bugetul local, în limita disponibilităţilor, cât şi din alte surse ce vor fi identificate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Biroul implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale.

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Municipiului Făgăraş prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Făgăraş şi pe pagina de internet www.primaria- 
fagaras.ro.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
întrunit în  şed inţă ordinară,

HOTĂRÂRE

Cod: F-17

GHEORG CIU

Iniţiator
Primar

Vizat peni 
Secretarul Genei 

LAURA ELI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL. BRAŞOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIU INVESTIŢII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALE 
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALE

Nr. 2114 din data de 19.01.2022
APROBAT,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

RAPORT DE SPECIALITATE

- privind aprobarea Planului de Acţiune Locală în  vederea  îm bunătăţirii situaţie i com unităţilor  
de rom i din M unicipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem m ai m ult 
împreună"

Având în vedere adresa Asociaţiei Romilor din Făgăraş, transmisă prin e-mail în data de 
12.01.2022, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraş cu nr.1241/13.01.2022, privind emiterea unei 
Hotărâri a Consiliului Local a Municipiul Făgăraş prin care să se aprobe Planul de Acţiune Locală în 
vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi din Municipiul Făgăraş, în vederea 
implementării proiectului "Putem mai mult împreună" din cadrul Programului "Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014- 
2021, APELUL DE PROPUNERI DE PROIECTE CREŞTEREA INCLUZIUNII ŞI ABILITAREA ROMILOR", 
Alocarea tematică C -  Proiecte de abilitare a romilor,

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr. 46/28.01.2021 privind 
aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. "Asociaţia Romilor din Făgăraş" în cadrul 
proiectului "Putem mai mult împreună" prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi 
Creşterea Incluziunii Romilor finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021,

întrucât proiectul "Putem mai mult împreună" se implementează în perioada ianuarie 2021 -  
decembrie 2022 şi presupune o serie de activităţi care au ca scop principal împuternicirea a 2200 de 
romi de la nivel naţional,

Propunem aprobarea Planului de Acţiune Locală în vederea îmbunătăţirii situaţiei 
comunităţilor de romi din Municipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem mai mult 
împreună".

Menţionăm că pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în acest plan, se vor asigura surse de 
finanţare atât din bugetul local, în limita disponibilităţilor, cât şi din alte surse ce vor fi identificate.

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.

Cu deosebită consideraţie,

Avizat,

Nr.
crt.

Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura

1. Avizat -  Şef birou Peptea Florina 19.01.2022
2. întocmit - consilier Zară Cristina 19.01.2022
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ROMAN IA
JU D EŢU L. B R A Ş O V

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805  

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIU INVESTIŢII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALE
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANŢARE, RELAŢII INTERNAŢIONALE

Nr. 2114 /1  din data de 19.01.2022

REFERAT DE APROBARE

- privind aprobarea Planului de Acţiune Locală în vederea  îm bunătăţirii s ituaţie i com unităţilor  
de rom i din M unicipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem m ai m ult îm preună”

Având în vedere adresa Asociaţiei Romilor din Făgăraş, transmisă prin e-mail în data de 

12.01.2022, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraş cu nr.1241/13.01.2022, privind emiterea unei 

Hotărâri a Consiliului Local a Municipiul Făgăraş prin care să se aprobe Planul de Acţiune Locală în 

vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi din Municipiul Făgăraş, în vederea 

implementării proiectului "Putem mai mult împreună" din cadrul Programului "Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014- 

2021, APELUL DE PROPUNERI DE PROIECTE CREŞTEREA INCLUZIUNII ŞI ABILITAREA ROMILOR", 

Alocarea tematică C -  Proiecte de abilitare a rom ilor,

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş nr. 46 /28 .01 .2021 privind 

aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. "Asociaţia Romilor din Făgăraş" în cadrul proiectului 

"Putem mai mult împreună" prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea 

Incluziunii Romilor finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021,

întrucât proiectul "Putem mai mult împreună" se implementează în perioada ianuarie 2021 -  

decembrie 2022 şi presupune o serie de activităţi care au ca scop principal împuternicirea a 2200 de 

romi de la nivel naţional,

Propunem aprobarea Planului de Acţiune Locală în vederea îmbunătăţirii situaţiei 

comunităţilor de romi din Municipiul Făgăraş, în vederea implementării proiectului "Putem mai mult 

împreună".

Menţionăm că pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în acest plan, se vor asigura surse de 

finanţare atât din bugetul local, în limita disponibilităţilor, cât şi din alte surse ce vor fi identificate.

Faţă de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.

Primar,
SUCACIU GHEORGHE
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ASOCIAŢIA ROMILOR DIN FĂGĂRAŞ

Strada Câmpului, B1.14,Sc.B, Ap.4, Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov 

CUI: 22206290

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

A

Iii atenţia dom nului prim ar,

Având în vedere faptul că Agenţia Fundaţia Comunitară împreună, în parteneriat cu 

Asociaţia Romilor din Făgăraş şi UAT-urile : FĂGĂRAŞ. Rupea, Racos si Cincu. au depus şi 

a fost selectat spre finanţare proiectul °Putem mai mult împreună” , în cadrul Programului 

“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” finanţat prin Granturile 

SEE şi Norvegiene 2014-2021, APELUL DE PROPUNERI DE PROIECTE “CREŞTEREA 

INCLUZIUNII ŞI ABILITAREA ROMILOR”, Alocarea tematică C -  Proiecte de abilitare a 

romilor, vă aducem la cunoştinţă următoarele :

Proiectul ‘’Putem mai mult împreună” se implementează în perioada ianuarie 2021 -  

decembrie 2022 şi presupune o serie de activităţi care au ca scop principal împuternicirea a 

2200 de romi de la nivel naţional, folosind o abordare de „jos în sus ” în care cetăţenii de etnie 

romă se află în centru, ei învăţând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunităţii şi să 

facă auzită vocea acestora.

Asocierea din cadrul proiectului are la bază adresa numărul 1186 din data de 14 ianuarie 

2020, în acest moment fiind necesară emiterea unei HCL privind aprobarea Planului de 

Acţiune Locală în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi din municipiul 
Făgăraş.

Planul de Acţiune Locală este ataşat la prezenta adresă şi este structurat, având la 

bază nevoile identificate, în cadrul proiectului, de către membrii echipei de implementare .

Menţionăm faptul că Primăria FĂGĂRAŞ NU este condiţionată de o alocare 

financiară în vederea implementării acţiunilor din Planul de Acţiune Locală ataşat.

Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie : Coordonator proiect judeţ Braşov -  Ionuţ 

Androne, telefon -  0761 735 100. Vă rugăm să confirmaţi primirea prezentei.

Cu respect,

Androne Ionuţ 

Coordonator proiect 

Asociaţia Romilor din Făgăraş
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Ionut Bogdan ANDRONE

Cu deosebita consideraţie,

Consultant fonduri externe 
Telefon: 0761/735 100 
Fax: 0268/212003
Web site: asociatiaromilorfagaras.e-live.ro
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-Anexa nk. A

Plan de Acţiune al Grupului de Intiţiativă Locală din municipiul Făgăraş
în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi

1. O biectivele P lanului de A cţiune

Planul de acţiune reprezintă rezultatul activităţii de facilitare comunitară desfăşurat de Grupul de Iniţiativă Locală, înfiinţat în municipiul 

Fagaras, în cadrul proiectului ”Putem mai mult împreună

In perioada 3 Mai -  30 Octombrie 2021, membrii GIL din municipiul Făgăraş au colectat informaţii necesare întocmirii planului local de 

acţiune, atât de la membrii comunităţilor de romi cât şi de la autorităţile publice locale, cum ar f i : Primăria Fagaras, DAS Fagaras, SALCO Fagaras, 

Colegiul Aurel Vijoli Fagaras şi Şcoala Gimnaziala Ovid Densusianu Fagaras .

Au avut loc mai mite întâlniri de lucru, precum şi vizite în teren, iar, în urma analizelor şi consultărilor, au fost identificate următoarele 
probleme majore ale comuitatii:

• Lipsa locurilor de muncă în conformitate cu pregătirea şi studiile membrilor comunităţii de rom i;

• Fenomenul de discriminare prezent în instituţiile publice din municipiul Fagaras ;

• Lipsa înscrierii membrilor comunităţii la medicii de familie .

Pe baza problemelor prioritare ale comunităţii s-au desprins următoarele obiective specifice, care fac obiectul planului de acţiune al Grupului de 
Iniţiativă al municipiului Făgăraş :

•  O biectiv 1 : C ultură si recreere :

• O biectiv 2 : Infrastructură ;

•  O biectiv 3 : O cupare ;

•  O biectiv 4 : M ediu .



Planul local de acţiune a fost gândit şi structurat pe două capitole, în  funcţie de capacitatea G rupului de Iniţiativă Locală de a 

im plem enta acţiunile propuse dar şi de proiecţia bugetară pentru anul 2022 aprobată de C onsiliul L ocal al M unicipiului Făgăraş .

2. P lan de acţiune

CAPITOLUL I - Acţiuni implementate de Grupul de Iniţiativă Locală

Denumire acţiune Perioadă/termen 
de realizare

Costuri / resurse implicate Responsabili Indicatori de 
progres

Acţiune 1 :
Organizarea şi finanţarea 
unor evenimente culturale 
cu specific inspirat din 
folclorul şi cultura 
romani: Sărbătoarea Etniei 
Romilor -  8 aprilie

februarie 2021 - 
8 aprilie 2022

Evenimentul va 
avea caracter 

repetitiv/anual

- Costul organizării unui eveniment dedicat zilei de 8 
aprilie se ridică la suma de 10.000 lei. Costurile vor fi 
distribuite astfel : 500 lei chirie sală evenimente 
(evenimentul cultural-artistic va avea loc la Casa 
Municipală de Cultură Făgăraş).

8000 lei - achiziţionare rechizite şcolare pentru un 
număr de 160 de elevi din cadrul Şcolilor de pe raza 
municipiului Făgăraş .

2000 lei - costuri pentru încheierea contractelor de 
prestări servicii cu firme de animaţie pentru copiii. 
Aceste firme vor organiza un program artistic pentru 
cei 160 elevi participanţi în cadrul evenimentului 
(teatru pentru copii, programd e animaţie ) .

500 lei pentru contractarea unei firme de foto-video, 
car va înregistra video şi va face poze în cadrul 
evenimentului.

- Resursele financiare necesare vor fi obţinute printr-

- expertul local pe 
problemele romilor 
din cadrul 
Primăriei Făgăraş 
Cosmin Mihai 
Helerea şi membrii 
GIL Făgăraş .
- rensponsabilul de 
achiziţii publice 
din cadrul 
primăriei Făgăraş.
- rensponasbilul de 
achiziţii publice 
din cadrul 
primăriei Făgăraş.

- rensponasbilul de 
achiziţii publice 
din cadrul 
primăriei Făgăraş.
- membrii GIL

- un eveniment 
organizat cu 
ocazia Zilei 
Inetmaţionale a 
Romilor - 8 
aprilie .



o adresă înaintată către primăria municipiului Făgăraş 
în luna februarie 2022 de către Asociaţia Romilor din 
Făgăraş . Cofinanţarea evenimentului va fi asigurată 
de solicitant din surse proprii.___________________

Făgăraş .

Acţiune 2 :
Organizarea şi 
funcţionarea unor 
evenimente culturale cu 
specific inspirat din 
folclorul şi cultura romani 
: Comemorarea 
Victimelor Holocaustului 
Romilor -  2 august

1 iulie - 2 august 
2022

Evenimentul va 
avea caracter 

repetitiv/anual

- Bugetul necesar unui eveniment cultural dedicat 
comemorării victimelor Holocaustului Romilor are o 
valoare de 1500 le i.

- Costul chiriei sălii de şedinţe a primăriei 
municipiului Făgăraş va fi de 500 lei. Membrii GIL 
Făgăraş vor iniţia o întâlnire cu primarul municipiului 
Făgăraş, în care îi vor aduce la cunoştinţă acestuia 
detaliile organizatorice.
- închiriere stative foto pentru organizarea unei 
expoziţii de fotografii reprezentative celui de-al 
doilea Război Mondial şi victimelor crimelor naziste 
asupra populaţiei de etnie romă . Costul închirierii va 
fi de 800 le i.
- Printarea color dimensiunea A3, a unui număr de 25 
de fotografii . Fotografiile vor fi identificate de către 
membrii GIL Făgăraş din arhive online şi se va 
menţiona pe fiecare fotografie sursa de provenienţă .

Organizarea evenimentului cultural dedicat 
victimelor Holocaustului.
- Resursele financiare necesare vor fi obţinute printr- 
o adresă înaintată către primăria mnicipiului Făgăraş 
în luna iulie 2022 de către Asociaţia Romilor din 
Făgăraş . Cofinanţarea evenimentului va fi asigurată

- expertul local pe 
problemele romilor 
din cadrul
Primăriei Făgăraş 
Cosmin Mihai
Helerea şi membrii 
GIL Făgăraş .

membrii GIL 
Făgăraş .

- rensponsbilul de
achiziţii publice 
din cadrul
primăriei Făgăraş .

- expertul local pe
problemele romilor 
din cadrul
Primăriei Făgăraş 
Cosmin Mihai 
Helerea şi membrii 
GIL Făgăraş .

membrii GIL 
Făgăraş.

membrii GIL 
Făgăraş.

- un eveniment 
organizat cu 
ocazia Zilei de 
Comemorare a 
victimelor 
Holocaustului 
Romilor.



de solicitant din surse proprii.
Acţiune 3 :
Organizarea şi 
funcţionarea unor 
evenimente culturale cu 
specific inspirat din 
folclorul şi cultura romani 
: Ziua Minorităţilor 
Naţionale -  18 decembrie

1 noiembrie 2022 
- 18 decembrie 

2022.

Evenimentul va 
avea caracter 

repetitiv/anual

- Bugetul va fi asigurat din bugetul primăriei Făgăraş 
şi din bugetul propriu al Asociaţiei Romilor din 
Făgăraş . Costurile ncesare se rică la suma de 1000 
lei.
- 500 lei închiriere sală evenimente (Colegiul Aurel 
Vijoli Făgăraş). Evenimentul va consta în organizarea 
unei întâlniri la care vor participa : membrii GIL 
Făgăraş, membrii ARF, reprezentanţi ai primăriei 
Făgăraş şi ai instituţilor de învăţământ din localitate .

- 500 lei editare şi printare broşuri A5, color, 6 pagini 
(16 lei / bucată). Broşurile vor fi distribuite pârtie 
ipanţilor la întâlnire şi vor conţine informaţii relevate 
despre istoria romilor şi despre personalităţi marcante 
al etniei romilor . Conţinutul broşurilor va fi gândit 
de membrii GIL Făgăraş .

- rensponsbilul de 
achiziţii publice 
din cadrul 
primăriei Făgăraş 
şi membrii GIL 
Făgăraş .
- rensponsbilul de 
achiziţii publice 
din cadrul 
primăriei Făgăraş 
şi membrii GIL 
Făgăraş .

Acţiune 4 : înfiinţarea 
unui loc dejoacă destinat 
copiilor.

1 aprilie 2022 - 
31 decembrie 
2022.

- 1 aprilie - 30 
mai 2022.

- 30 mai - 30 
iunie 2022 .

- Luna iulie 2022.

- Bugetul alocat construirii unui loc de joacă destinat 
copiilor se ridică al suma de 25.000 lei . Costurile şi 
activităţile necesare sunt defalcate după cum 
urmează:
- Identificarea, în urma unei consultări cu membrii 
GIL Făgăraş şi cei ai comunităţii de romi, a unui loc 
de cca. 100 mp, eligibil pentru construirea acestuia.

- Verificare situaţiei juridice a locului propus de 
comunitate în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

Transmiterea unei adrese către primăria 
municipiului Făgăraş şi stabilirea unei întîlniri cu 
personalul din cadrul biroului de urbanism şi cu 
primarul localităţii. în urma întâlnirii vom stabilii 
etapele care urmează şi bugetul necesar .

membrii GIL 
Făgăraş şi membrii 
comunităţii de 
rom i.

biroul de 
urbanism din 
cadrul primăriei 
Făgăraş .

membrii GIL 
Făgăraş .

Construirea 
unui loc de 
joacă pentru 
copii.



- 1 august - 30 
septembrie 2022.

- octombrie - 
decembrie 2022 .

- efectuarea achiziţiei de lucrări pentru construirea 
locului dejoacă pentru copii.

- Demararea lucrărilor de construire şi montare a 
echipamentelor necesare construirii unui loc de joacă 
pentru copii.

- Membrii comunităţii de romi din localitate vor 
contribui cu muncă voluntară la pregătirea şi 
amenajarea terenului identificat (săpături, îndreptări 
ale terenului şi amenajare şanţuri necesare ).

- biroul de achiziţii 
din cadrul 
primăriei.
- firma câştigătoare 
a licitaţiei şi 
membrii 
comunităţii.

Acţiunea 5 : Informarea 
comunităţii de romi cu 
privire la locurile de 
muncă vacante .

mai - decembrie 
2022.

- Această activitatea implică alocarea unei de sume 
de 500 pe trimestru iar acestea sunt defalcate după 
cum urmează :
- 500 lei - editare şi printare pliante A5, color, faţă- 
verso. Pliantele vor conţine informaţii preluate de la 
AJOFM şi de la angajatorii de pe plan local, 
referitoare la locurile de muncă declarate vacante . 
Membrii GIL Făgăraş se vor deplasa, trimestrial, în 
comunităţile de romi şi vor distribui pliante 
persoanelor interesate de ocuparea unui loc de 
muncă. în cadrul vizitelor în comunitate, membrii 
GIL Făgăraş vor informa persoanele cu privire la 
beneficiile ocupării unui loc de muncă şi la 
importanţa asigurării unui venit stabil pe familie .
- Sumele necesare implementării acestei activităţi vor 
proveni din parteneriatele încheiate cu agenţii 
economici de pe plan local.

membrii GIL 
Făgăraş .

şedinţe 
trimestriale 
oragnizate în 
comunităţile de 
rom i.



C A PIT O L U L  II - A cţiuni im plem entate de Prim ăria M unicipiului Făgăraş şi C onsiliul Local al m unicipiului Făgăraş .

D enum ire acţiune Perioadă/term en  
de realizare

C osturi/resurse im plicate R esponsabili Indicatori de 
progres

Acţiune 1 :
Extindere reţea apa - canal 
cartier Galaţi str. Prunului 
zona CAP si ieşirea din 
cartier către satul Şona .

2022 - 2024, cca. 
2 an i.

- Investiţia propusă are la bază lipsa condiţiilor 
normale de locuit în care se află locuitorii 
cartierului Galaţi de pe strada Prunului . în urma 
devizelor depuse la Primăria Făgăraş a rezultat 
faptul că investiţia se poate ridica la suma de 
250.000,00 lei. Locuitorii din zonele menţionate 
locuiesc, în parte, pe terenul şi în locuinţele, aflate 
în proprietatea primăriei Făgăraş şi nu beneficiază, 
în prezent, de racordul la utilităţile de bază, deşi 
plătesc, lunar, chiria aferentă .
Resursele care trebuie implicate în această 
activitate sunt : locuitorii zonelor menţionate (cca. 
100 persoane), care vor participa la implementarea 
investiţiei prin muncă voluntară (săpat şanţuri, 
amenajarea terenului etc.); Personalul din cadrul 
biroului de achiziţii publice din Primăria Făgăraş 
care vor dmara şi finaliza achiziţia de lucrări 
propusă; Membrii GIL Făgăraş, care vor participa 
activ, alături de membrii comunităţii beneficiare la 
amenajarea terenului necesar ; SC APĂ CANAL 
SIBIU SA, furnizorul de apă din municipiul 
Făgăraş .

Membrii 
comunităţii 
beneficiare; 
membrii GIL 
Făgăraş, Firma 
câştigătoare a 
licitaţiei publice 
şi reprezentanţii 
SC APĂ 
CANAL SA 
SIBIU
Consiliul Local 
al municipiului 
Făgăraş .

Introducerea reţelei 
publice de 
alimentare cu apă şi 
canal a unui număr 
de cca. 100 de 
gospodării din 
cartierul Galaţi.

Acţiune 2 :
Branşare apă / canal, 
clădire str. Mecanicilor 
nr.l

2022 - 2024 cca. 
12 luni.

Investiţia propusă are în vedere branşarea unui bloc 
de locuinţe din strada Mecanicilor, numărul 1, 
cartier Combinat, unde locuiesc aproximativ 15 
familii. Această clădire a fost branşată, în trecut, la 
reţeaua publică de apă şi canalizare dar, din diverse 
motive, aceasta s-a deteriorat şi, în prezent, nu mai 
este funcţională. Suma propusă pentru investiţie se

Membrii 
comunităţii 
beneficiare; 
membrii GIL 
Făgăraş, Firma 
câştigătoare a 
licitaţiei publice

Introducerea reţelei 
publice de 
alimentare cu apă şi 
canal a unui număr 
de cca. 15 de 
gospodării din 
cartierul Combinat.



ridică la 66.000,00 lei. Clădirea se află în 
proprietatea primăriei Făgăraş, iar persoanele care 
locuiesc acolo plătesc, lunar, chiria aferentă . în 
urma discuţiilor purtate de membrii GIL cu 
locuitorii din Vila 1, a reieşit faptul că aceştia se 
vor mobiliza şi vor participa direct de efectuarea 
lucrărilor (săpături etc.) . resursele care urmează a 
fi implicate sunt : locuitorii clădirii menţionate 
(cca. 50 persoane), care vor participa la 
implementarea investiţiei prin muncă voluntară 
(săpat şanţuri, amenajarea terenului etc.); 
Personalul din cadrul biroului de achiziţii publice 
din Primăria Făgăraş care vor dmara şi finaliza 
achiziţia de lucrări propusă; Membrii GIL Făgăraş, 
care vor participa activ, alături de membrii 
comunităţii beneficiare la amenajarea terenului 
necesar ; SC APĂ CANAL SIBIU SA, furnizorul 
de apă din municipiul Făgăraş .

şi reprezentanţii 
SC APĂ 
CANALSA 
SIBIU
Consiliul Local 
al municipiului 
Făgăraş .

Acţiunea 3 : Cursuri de 
specializare şi formare în 
domenii precum 
incluziune şi 
antidiscriminare dedicate 
angajaţilor Direcţiei de 
Asistenţă Socială Făgăraş

mai-iunie 2021 
mai - iunie 2023 
mai-iunie 2024

Costul per angajat pe care primăria municipiului 
Făgăraş îl poate angaja este de cca. 600 lei . 
Cursurile organizat, anual, de reprezentanţii CNCD 
sau ai altor organizaţii non profit din România au 
ca principal obiectiv prezentarea valorilor 
democratice în raport cu nevoia de combatere a 
fenomenului de discriminare prezent în instituţiile 
publice . Resursele implicate pot fi : angajaţii 
serviciilor şi direcţilor din cadrul primăriei Făgăraş 
care lucrează cu grupurile vulnerabile ( romi, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane 
diagnosticate cu boli cronice etc.); membrii GIL 
Făgăraş şi membrii organizaţiilor 
nonguvemamentale de pe raza municipiului 
Făgăraş .

Primăria 
Municipiului 
Făgăraş şi 
Consiliul Local. 
Direcţia de 
Asistenţă Socială 
Făgăraş, 
reprezentanţii 
Asociaţiei 
Romilor din 
Făgăraş .

Cursuri de formare 
şi specializare a 
angajaţiilor 
primăriei Făgăraş 
organizate anual.

Acţiune 4 : aprilie, Costul anual de care o astfel de campanie are Primăria Campanii de mediu



Sesiuni informare privind septembrie, anual nevoie este de 1.000 lei. Suma alocată poate fi Municipiului organizate
păstrarea unui mediu cheltuită pentru editarea şi printarea unor pliante Făgăraş, semestrial în
înconjurător curat. A4, color, faţă - verso, cu informaţii relevante în 

ceea ce priveşte colectarea selectivă şi păstrarea 
curăţeniei pe spaţiul public (parcuri, zone verzi, 
străzi şi trotuare, şcoli, etc.). Acţiunile pot avea loc 
în parteneriat cu societatea de salubritate de la nivel 
local, alături de instituţiile de învăţământ de la nivel 
local şi alături de reprezentanţii, voluntari, ai 
organizaţiilor neguvemamentale de la nivel local. 
Coordonarea acestor acţiuni poate fi asumată de 
reprezentanţii din cadrul biroului de mediu din 
primăria Făgăraş .

Consiliul Local 
şi comunităţile 
de romi din 
Municipiul 
Făgăraş .

domeniul mediului.

Grupul de Iniţiativă Locală al municipiului Făgăraş, constituit în cadrul proiectului Putem mai mult împreună derulat prin Programul “Dezvoltare 
locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 Apelul: NR. 1 “CREŞTEREA 
INCLUZIUNII ŞI ABILITAREA ROMILOR”.

1. Ionescu Gianina;

2. Gabor Sorina;

3. Drăgan Ciprian Liviu;

4. Rebeca Viorel;

5. Androne Gheorghe;

6. Dăruş Nicolae;

7. Stoica Liviu;

8. Dudaş Adrian;



9. Panazean Darius Valentin;

10. Râpa Ioan;

11. Stoica Ilie;

12. Predescu Emilian;

13. Sorodoc Aurora;

14. Lăcătuş Anton;

15. Luşca Gheorghe;

16. Ionescu Stelian;

17. Baltac Andrei;

18. Coman Adina;

19. Burlibaşa Ştefania. 

ÎNTOCMIT

COORDONATOR PROIECT 

ASOCIAŢIA ROMILOR DIN FĂGĂRAŞ 

ANDRONE BOGDAN IONUŢ

30 octombrie 2021



ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGÂRÂŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: vww.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.46 

din data de 28 ianuarie 2021

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu O.N.G. “Asociaţia Romilor 
din Făgăraş” în cadrul proiectului

„Putem mai mult împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea 
Sărăciei şi Creşterea Incluziunii Romilor finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene

2014-2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 3112/1/ 
27.01.2021 şi Raportul de Specialitate nr. 3112/27.01.2021 din partea Biroului 
Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu ONG 
“Asociaţia Romilor din Făgăraş” în cadrul proiectului „Putem mai mult împreună” 
prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea Incluziunii Romilor 
finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum şi al 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ţinând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publica,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b” şi “d” alin. (7) lit. “b”, alin. (9) lit. “a”, art. 
139 alin. (3) lit. “a” şi lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de Asociere a Municipiului Făgăraş cu 
O.N.G. “Asociaţia Romilor din Făgăraş” în cadrul proiectului „Putem mai mult 
împreună” prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei şi Creşterea 
Incluziunii Romilor finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, neexistând 
obligaţii bugetare în această asociere din partea Municipiului Făgăraş.
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Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş pentru a semna 
documentele aferente proiectului (Acord de Asociere).

Art. 3. Se aprobă modelul Acordului de Asociere -  Anexa 1 ce face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş cu ducerea la 
îndeplinire a prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
RUT UN Ol U NICOLAIE

CONTRASEMNEAZĂ^
Secretar general, i 

LAURA ELENA GÎUNCA ,

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri. 
Consilieri in funcţie -18 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică;

tex. Dosar şedinţă
lex. Colecţie
tex. Prefectură
lex. Primar
lex. Secretar general
lex. “Asociaţia Romilor din Făgăraş”
îex. Biroului Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale 
lex. Direcţia Buget-Finanţe 
îex. Afişare

Cod: F-50
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Anexa nr.l Ia HCL.nr.46/2021

Acord de asociere

Părţile

Asociaţia Romilor din Făgăraş, cu sediul în municipiul Fagaras, Strada Câmpului, bloc 14, Scara B, Ap. 4, 
Jud Braşov , Cod fiscal 22206290, reprezentată de Androne Gheorghe -  Preşedinte,

Şi

Primăria Municipiului Făgăraş, cu sediul î n .................... , ., Jud Braşov , CUI..,,,.,-reprezentată de către

........ -  Primar,

au convenit următoarele: p
i ■ " l

Articolul 1 -  Scopul /

î . 1 Scopul acestui acord este implementarea proiectului „ Putem mai mult împreună^’, pentru care s-a 

solicitat finanţare nerambursabilă în cadrul Programului “ Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea 

incluziunii romilor” finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, APEL DE PROPUNERI DE 

PROIECTE “ CREŞTEREA INCLUZIUNII ŞI ABILITAREA ROMILOR”, Alocarea tematică C -  Proiecte 

de abilitare a romilor (empowerment).

Acest acord reglementează împărţirea, responsabilităţilor între partenerii asociaţi, în contextul implementării 

proiectului. Solicitantul este responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu partenerii asociaţi, 

în condiţiile specificate mai jos.

Articolul 2 -  Principiile de bună practică ale parteneriatului

2.1 Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în Cererea de 
finanţare şi prezentul Acord de asociere.

2.2 Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi şi să-i informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului.

2.3 Toţi partenerii asociaţi trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor legate, 
profesionale şi de etică cele mai înalte.

2.4 Partenerii asociaţi sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare care a fost 
semnat de Solicitant.

Articolul 3 -Durata acordului

Prezentul acord de parteneriat are o durată de 24 luni, începând de la data semnării Contractului de finanţare.

1



4.1 Rolurile şi responsabilităţile Solicitantului -  Asociaţia Romilor din Făgăraş

Angajarea membrilor echipei de implementare în conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi 

Bugetul proiectului;
Efectuarea achiziţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu menţiunile din Bugetul 

proiectului;

Articolul 4 -  Roiurile şi responsabilităţile fiecărei organizaţii implicate în parteneriat

Implementarea activităţilor din cadrul cererii de finanţare după cum urmează:
Numărul activităţii A l.
Denumire activitate Facilitare comunitară în 20 de comunităţi de romi 
Numărul activităţii A 2
Denumire activitate Cursuri de formare a membrilor grupurilor de iniţiativă locală (GIL)
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
clasă;
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
regional si naţional 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
comunităţi de romi; 
Numărul activităţii 
Denumire activitate 
Numărul activităţii 
Denumire activitate

A 3
Cursuri pentru reprezentanţi autorităţi şi instituţii publice 
A 4
Cursuri de educaţie interculturală pentru 250 de cadre didactice şi activităţi aplicate la 

4 .2.
Curs de istorie a romilor pentru profesori şi activităţi aplicate la clasă;

A 4 .3 .
Activităţi de formare a directorilor unităţilor şcolare şi refonnare instituţională 
A 4 .4 .
Activităţi de creştere a stimei pentru elevii romi 
A 4 .5.
Activităţi parentale de creştere a stimei de sine pentru părinţi 
A 5.
Activitate de informare prin intermediul bloggingului si vloggingului 
A6
Program de fomiare a experţilor şi liderilor romi 
A l
Ateliere pentru schimb de experienţă, study tour şi promovare de bune practici
A8 --------- ■ ..
Dezbateri publice organizate pentru influenţarea politicilor publice de la nivel local,

A 9 . f
Realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor

10 ,

Promovarea Muzeului virtual despre istoria romilor în caravane culturale în 40 de

A II
Realizarea şi promovarea unui film documentar despre personalităţi rome 
A 12.
Organizare de dezbateri publice pe tema contribuţiei romilor la dezvoltarea României

2



> Punerea la dispoziţie a resurselor umane necesare implementării proiectului din cadrul cererii de 
Finanţare.

> Susţinerea tuturor activităţilor proiectului în conformitate cu prevederile Cererii de Finanţare.

4.2 Rolurile şi responsabilităţile Partenerului asociat -  Primăria Municipiului Făgăraş

Articolul 5 -  Legea aplicabilă
Prezentul Acord de saociere se supune reglementărilor legislaţiei româneşti în vigoare.

Articolul 6 -  Litigii
Orice neînţelegere care decurge din interpretarea şi aplicarea prezentului acord de asociere va fi soluţionată 
de părţi, pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile, calendaristice de la notificarea acesteia, 
în cazul în care părţile nu ajung la un consens, pe cale amiabilă, în termenul menţionat mai sus, 
neînţelegerile vor fi soluţionate conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat la Făgăraş, în 3 (trei) exemplare originale în limba română, câte 
unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru dosarul Cererii de Finanţare.

SOLICITANT
Asociaţia Romilor din Făgăraş

ANDRONE GHEORGHE -  PREŞEDINTE

S emnăt ura/Ş tâmp i 1 a

D ata......................................................

PARTENER ASOCIAT 
UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

................................ -P R IM A R

Semnătura/Ştampila 

Data ........................
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