
ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  nr. 19 
Privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului
de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

cod SMIS 126924

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1535 /08.04.2021 a primarului cu privire la 
aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de 
asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod 
SMIS 126924

- Proiectul  „Dezvoltarea  sistemului  de  asistență  socială  și  combaterea
sărăciei  și  a  excluziunii  sociale” cod SMIS  126924,  Axa prioritară  4 –
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,
4.10,  este  finanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020.

- Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.  5891 din 08.10.2020
și înregistrată la Primăria comunei Pădureni nr. 1239 din 22.03.2021; 

- Avizul  secretarului,  văzând  că  au  fost  îndeplinite  condițiile  Legii  nr.
52/2003 privind transparența decizională în Administrația Publică,

- Avizul  favorabil  al  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consilului  Local
Pădureni, judeţul Vaslui; 

În temeiul art.129, alin.2, lit. „b”, art.196, alin.1, lit. „a”, art.197, 
alin.1, conform OUG nr 57 /2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul Local  comunei Pădureni  judeţul Vaslui

HOTĂRĂȘTE: 

      ART.1 Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de
asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS
126924,  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



      ART.2 Se  aprobă  protocolul  de  colaborare  încheiat  între  Ministerul
Muncii  și  Protecției  Sociale,  Agenția  Națională  pentru  Plăți  și  Inspecție
Socială  și UAT PĂDURENI  județul VASLUI  și se împuternicește domnul
Diaconu Temistcole – primarul comunei PĂDURENI  să semneze protocolul
de colaborare anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      ART.3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării  proiectului  „Dezvoltarea  sistemului  de  asistență  socială  și
combaterea  sărăciei  și  a  excluziunii  sociale” cod  SMIS  126924,  se  vor
asigura din bugetul local al comunei PĂDURENI.

         ART.4 Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul
respectiv, UAT PĂDURENI  județul VASLUI să facă demersurile necesare în
vederea asigurării sustenabilității serviciilor sociale oferite pe o perioadă de
minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

       ART.5 Se  împuternicește  domnul  Diaconu  Temistocle  primar  al
comunei  Pădureni  să  semneze  toate  actele  aferente  proiectului
„Dezvoltarea  sistemului  de  asistență  socială  și  combaterea  sărăciei  și  a
excluziunii sociale” cod SMIS 126924

        ART. 6 Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin
afișare la sediul Consiliului Local al comunei  Pădureni și publicare pe site-
ul propriu al Primăriei Comunei  Pădureni . 

ART.7 Prezenta Hotărâre se va comunica: 

- Instituției Prefectului Județului Vaslui; 

- Primarului Comunei Pădureni ; 

- Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Pădureni , 12 aprilie 2021

Presedinte de şedinţă

Consilier  Local

Contrasemnează 

Marin Corina- Mihaela                                                                       Secretar
General UAT Pădureni 

 
Munteanu Mirela 



Adoptata astazi  12 aprilie 2021
Cu  un  numar  de   __11__   voturi « pentru »,  ___0___  voturi  « impotriva »,  ___0__
« abtineri »


