
 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

  

-HOTARARE- 

Privind aprobarea implementarii proiectului 

„ Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si  

excluziunii sociale” cod SMIS 126924 

 

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta 

de indata , in data de 30.04.2020 ; 

     Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Costestii din Vale , judet 

Dambovita ; 

     Expunerea de motive a primarului cu privire la aprobarea implementarii proiectului 

„Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si excluziunii sociale” 

cod SMIS 126924 ; 

     Proiectul „Dezvoltarea sistemului de asistenta socialasi combaterea saraciei si 

excluziunii sociale” , cod SMIS 126924 , 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 Protectiei Sociale nr. 1322/02.03.2020 . 

     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in Administratia 

Publica ; 

     Prevederile art. 129 , alin.(1) , alin. (2) , lit. d) , alin.(7) , lit. b) din OUG nr. 57/2019 , 

privind Codul Administrativ ; 

     In temeiul art. 136 , alin. (1) , si art. 196 alin.(1) , lit. a) din OUG nr. 57/2019 , privind 

Codul Administrativ ; 

 

-HOTARASTE- 

 

     Art.1. – Se aproba implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta 

socialasi combaterea saraciei si excluziunii sociale”, cod SMIS 126924 , 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 

Protectiei Sociale , Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si Unitatea 

Administrativ Teritoriala comuna Costestii din Vale , judet Dambovita , 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 „Dezvoltarea sistemului de asistenta socialasi combaterea saraciei si 

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

Costestii din Vale . 

     Art.4. – Se aproba ca , in acord cu cadrul legal in vigoarela momentul respectiv , UAT 

comuna Costestii din Vale , judet Dambovita , sa faca demersurile necesare in vederea 



asigurarii sustenabilitatii serviciilor sociale oferite pe o perioada de minimum 3 ani dupa 

finalizarea proiectului . 

     Art.5. – Se imputerniceste domnul Ing. Toma Matei – primar al comunei Costestii din 

Vale , judetul Dambovita , sa semneze toate actele aferente proiectului „Dezvoltarea 

sistemului de asistenta socialasi combaterea saraciei si excluziunii sociale” , cod SMIS 

126924 . 

     Art.6. – Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei 

Costestii din Vale , Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , primarului comunei 

Costestii din Vale , Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si va fi publicata pe site-ul 

Primariei Costestii din Vale . 
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