
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

coMUNA CANDE$TI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind incheierea protocolului de colaborare in cadrul Proiectului

"Crearea 9i implementarea serviciilor comunitare integrate pentru

combaterea sdrdciei si excluziunii sociale"

Consiliul local al comunei Cdndegti , judetul Neam[ ;

Avdnd in vedere prevederile :

- Legii nr 29212011 a asistentei sociale , cu modificdrile 9i completdrile ulterioare ;

- H,G. nr. 383i2015 pentru aprobarea Strategiei nalionale privind incluziunea sociald gi

reducerea sdrdciei pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de acliuni pentru perioada

2015-2020;
- Ordinul comun MMJS/MS/MEN nr.393/6301426312017 pentru aprobarea Protocolului de

colaborare in vederea implementdrii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii

excluziunii sociale si combaterii sdrdciei ;

- OUG nr.1812017 privind asistenta medicald comunitard , aprobatd cu modificdri gi

completiri prin Legea nr. 18012017;

- H.G. nr.1212017 privind organizarea gi funcfionarea Ministerului Muncii si Justiliei Sociale ,

cu modificdrile gi completirile ulterioare ;

- H.G. nr 14412010 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Sanat5fii , cu modificirile
gi completdrile ulterioare;

- H.G. nr.2612017 privind organizarea gi funcfionarea Ministerului Educaliei Nalionale , cu

modificdrile gi completdrile ulterioare ;

- Legea administrafiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare ;

- H,G nr 41712015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea pdrisirii timpurii a gcolii ;

VdzAnd expunerea de motive a primarului comunei Cdndegti cu nr. 1661 din 10.07.2019,

raportul nr.1662110.07.2019 al Compartimentului asistenld sociald gi proiectul de hotdrdre initiat,

avizal favorabil de cdtre comisiile de specialitate ale consiliului ;

in temeiul dispoziliilor prevederile art,36 alin. (2) lit,'d', ale alin,(6) lit."a" pct,12 gi ale art,45

din Legea nr.21512001a administra[iei publice locale, republicati, cu modificdrile 9i completirile

ulterioare;

HOTARA$TE :

Art.1 : Se aprobd implementarea Proiectului "Crearea gi implementarea serviciilor

comunitare integrate pentru combaterea sdrdciei si excluziunii sociale" cod SMlS 2014+: 122607.

Art.2 : Se aprobd protocolul de colaborare incheiat intre Ministerul Educaliei Nalionale,

Ministerul Muncii si Justi{iei Sociale , Ministerul Sandt5lii , pe de o parte gi UAT Comuna CdndeSti

in vederea implementdrii proiectului "Crearea 9i implementarea serviciilor comunitare

integrate pentru combaterea sdriciei gi excluziunii sociale" cod SMIS 2AM+:122607.



Art.3:Se mandateazadl. State Gheorghe-Daniel, Primarul com. Cdndegti , sd semneze

protocolul prevdzut in anexa prezentei hotdrdri , precum gi toate actele ce decurg din acest

protocol.

Art .4: Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apare pe durata implementdrii

proiectului "Crearea gi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sirdciei
giexcluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607 se vor asigura din bugetul local.

Art.S : Secretarul comuni Cdndegti va comunica prezenta hotdrdre instituliilor gi persoanelor

interesate.

Pregedinte de gedin[d,

Nr, 24 din 11 iulie 2019

Avizat pentru legalitate,


