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Nr. 5752 din 03 .07.2019 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607” 

 

 Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistrița-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară 

Avand in vedere:  

- referatul de aprobare  al  primarului nr.5753 din 03.07.2019 prin care se propune aprobarea 
implementării proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607”  

- adresa  nr. 1871/DPSS/20.06.2019 și 1318/DIB/21.06.2019  privind supunerea in regim de urgență 
in dezbaterea consiliului local a Protocolului de colaborare, precum și asumarea  implementării proiectului, 
înregistrată la Primăria Teaca sub nr.5749/03.07.2019  

 - raportul de specialitate al compartimentului asistență socială  nr.6125 din 18.07.2019 

- avizul favorabil/nefavorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 
mediului, juridică şi de disciplină nr. 

- avizul favorabil/nefavorabil al Comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate, familie, muncă şi protecţie socială 

- avizul favorabil/nefavorabil al Comisiei pentru   activităţi economico-financiare, agricultură şi 
turism 

  În conformitate cu prevederile: 

- Legea asistenței sociale  nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială 
și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară,cu 
modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului  nr.417/2015 privind  aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii 
timpurii a școlii 

- art. 129 alin(2) lit d)  și alin(7) litb) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 



În temeiul art.139 alin(1) și art.196 alin(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ,  

 

 HOTĂRĂŞTE:  

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS 2014+: 122607, Axa prioritară 4 – 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,4.10, 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.” 

Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat intre U.A.T.Teaca  și  Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale  în vederea implementării proiectului 
„Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale" cod SMIS 2014+: 122607, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele 
specifice 4.5, 4.6,4.10, 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”, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Teaca domnul Muntean Damian Iustian – primarul 
comunei Teaca  sa semneze Protocolul de Colaborare.  

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru  combaterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale" cod SMIS 2014+:122607, se vor asigura din bugetul local al comunei Teaca. 

 Art.5. Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT Teaca, județul 
Bistrița-Năsăud, să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității serviciilor furnizate de 
echipa comunitară integrată, înființată și finanțată în cadrul proiectului. În acest fel serviciile comunitate 
integrate vor putea continua la nivelul comunității și după încheierea perioadei de implementare a proiectului 
și de finanțare a acestor servicii. 

Art.6. Prezentul proiect de hotărâre   se va comunica cu: 

- Compartimentul de asistență socială 
- Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local 

 

 

                                  Inițiator, Aviz de legalitate, 

                                  PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

                      MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN CIOȘAN ANA 

 

 

 


