
     

R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

        

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementarii proiectului “Crearea si implementarea serviciilor  

comunitare integrate  pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 

2014+: 122607 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand 

in vedere: 

 - expunerea de motive a primarului comunei Gaujani cu privire la implementarea  

proiectului “Crearea si implementarea serviciilor  comunitare integrate  pentru combaterea 

saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 2014+: 122607; 

 - Proiectul “Crearea si implementarea serviciilor  comunitare integrate  pentru 

combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 2014+: 122607, Axa  prioritara 4 – 

Incluziunea  sociala  si combaterea  saraciei, obiectivele  specifice  4.5, 4.6, 4.10,  finantat  

din Fondul Social  European  prin Programul  Operational   Capital Uman 2014-2020; 

 -Adresa  Ministerului Muncii si Justitiei Sociale  nr 1752/DPSS/04.06.2019 si adresa  

nr 1184/DIB/04.06.2019 

 -Legea nr 292/2011 a asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG nr 383 din 27.05.2015 pentru aprobarea strategiei nationale  privind incluziunea 

sociala  si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 si a Planului  strategic  de actiuni 

pentru perioada 2015-2020 

 - referatul compartimentului de specialitate ; 

 -raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice; 

 - raportul de avizare al comisiei economico-financiara; 

 -raportul comisiei pentu cultura si protectie sociala ; 

-dispozitiile  art. 36, alin 2 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata; 

In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata 

 

H O T  Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.– Se aprobă implementarea  proiectului “Crearea si implementarea serviciilor  

comunitare integrate  pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 2014+: 

122607, Axa  prioritara 4 – Incluziunea  sociala  si combaterea  saraciei, obiectivele  

specifice  4.5, 4.6, 4.10,  finantat  din Fondul Social  European  prin Programul  Operational   

Capital Uman 2014-2020  

 Art. 2.-  Se aproba protocolul de  colaborare   incheiat   intre  Ministerul Muncii  si 

Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii,  Ministerul Educatiei Nationale  si UAT Gaujani, 

judetul Giurgiu si se imputerniceste domnul Marcu Dumitru – primarul comunei Gaujani  sa 

semneze  protocolul de colaborare anexat, care face parte  integranta din prezenta hotarare ; 



Art. 3.- Sumele reprezentand cheltuieli conexe  ce pot aparea  pe durata implementarii 

proiectului “Crearea si implementarea serviciilor  comunitare integrate  pentru combaterea 

saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 2014+: 122607, se vor asigura  din bugetul local  

al comunei  Gaujani 

Art. 4.-Se aproba ca, in acord cu cadrul legal  in vigoare la momentul respective, UAT 

Gaujani, judetul Giurgiu sa faca demersurile necesare  in vederea asigurarii  sustenabilitatii  

serviciilor  furnizate  de echipa comunitara integrata, infiintata si finantata  in cadrul 

proiectului. In acest fel serviciile   comunitare integrate  vor continua la nivelul comunitatii  

si dupa incheierea perioadei de implementare  a proiectului   si de finantare a acestor servicii,  

respective va fi asigurata mentinerea  functionarii echipei  comunitare integrate, pe o 

perioada  de minimum 5 ani  dupa finalizarea  proiectului; 

Art. 5 – Se imputerniceste domnul Marcu Dumitru – primarul comunei Gaujani   sa 

semneze toate actele aferente  proiectului “Crearea si implementarea serviciilor  comunitare 

integrate  pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SIMS 2014+: 122607 

Art. 6 –Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Giurgiu,  

Primarului comunei Gaujani, judetul Giurgiu,  Ministerului Muncii si Justitiei Sociale  si  vor 

fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul 

www.primariagaujani.ro, prin grija secretarului comunei Gaujani. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

         Soare Marin  

  

           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            Secretarul comunei Gaujani  

                    Grama Ioana Doina 

GAUJANI 28.06.2019               

Nr. ______         

http://www.primariagaujani.ro/
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