
 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind 

aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială 
și combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS126924 

	
 
Consiliul local al comunei Rușețu, județul Buzău, 

având în vedere:  
 
- referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.1484/11.03.2020; 
- raportul de specialitate al Compartimentului asistență socială din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.1506/12.03.2020; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
- Proiectul „ Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924 Axa prioritară 4- Incluziunea socială şi 
combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanţat prin Fondul Social 
European prin programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; 
- Adresa Ministerului Muncii şi  Protecţiei Sociale nr.1175/25.02.2020; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. d) și e), alin.( 7) lit.b) și alin.(9) lit.a) din Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și 
completările ulterioare, 

 
În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și 
completările ulterioare, 

Adoptă următoarea:  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art.1 - Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă 
socială şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, finanţat prin 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei - obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, 
implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de lider de parteneriat și 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială – partener. 

 
Art.2 -  Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi UAT Comuna 
Ruşeţu, judeţul Buzău şi se împuterniceşte domnul Snae Florin, primarul comunei Ruşeţu 
să semneze Protocolul de colaborare anexat, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 

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

proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924 se vor asigura din bugetul local al comunei Ruşeţu. 
 

1/2 



 
Art.4 -  Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT 

comuna Ruşeţu, judeţul Buzău să facă demersurile necesare în vederea asigurării 
sustenabilităţii serviciilor sociale pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea 
proiectului. 

 
Art.5 - Se împuterniceşte domnul Florin Snae, primar al comunei Ruşeţu, să 

semneze toate actele aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi 
combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924. 

 
Art.6 - Prezenta Hotarare va fi adusă la  cunoştinţă  publică prin  afişare la sediul 

Consiliului Local al comunei Ruşeţu, şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei comunei 
Ruşeţu. 

 
Art.7 -  Prezenta Hotarare se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău; 
- Primarului Comunei Ruşeţu; 
- Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

	

x 

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 
19 martie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                CONTRASEMNEAZĂ : 
            Ionel Bobocea                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

                                                                                        Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 19 martie 2020 
Nr.14 
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