
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VINTILĂ VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T Ă R A R E  

privind aprobarea implementării proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de asistență 

socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 

  
Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub  nr. 

2941/15.06.2020; 
 - raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de 

dezvoltare locală, înregistrat sub nr.2964/17.06.2020; 

  -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   local al  

comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 -proiectul ,, Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 

excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea 
sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; 

 - adresa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.1295/2020; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b), 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 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 şi combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
 Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii şi 

protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi U.A.T. comuna 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău, şi se împuterniceşte domnul Coman Ion-primarul comunei 

Vintilă Vodă, 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 proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și 

a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, se vor asigura din bugetul local al comunei Vintilă 

Vodă, judeţul Buzău. 

Art.4. Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, U.A.T. 

comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, să facă demersurile necesare asigurării sustenabilităţii 
serviciilor sociale oferite pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului. 

Art.5. Se imputerniceşte domnul Coman Ion – primarul comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, să semneze toate actele aferente proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de 
asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924. 

 Art.6. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoştinţa publică 

prevederile prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta Instituţiei Prefectului Judeţului 
Buzău, primarului comunei, precum şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în termenul 

legal . 
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          VINTILĂ  VODĂ, 25 IUNIE 2020 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

            Consilier ,                                              Secretar general  al comunei, 

 

      VOICILĂ MARIAN                                                LUNGU MIHAELA  

 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 
ordinară din  25 iunie 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-
abţineri  din numărul  total  de 10  consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


