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COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                              HOTARAREA Nr.   16  . 

Din 29 mai 2020 
                       Privind : aprobarea aprobarea implementarii Proiectului „Dezvoltarea 

sistemului de asistenta sociala si combatere a saraciei  si a excluziunii sociale, cod 
SMIS 126924” la nivelul localitatii Ulmu, judet Braila 

 
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la 

data de  29 mai 2020;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate 
din cadrul Primariei Ulmu; 

Avand in vedere adresa Ministerului  Muncii si Protectiei Sociale nr. 
1192/25.02.2020, prin care se solicita incheirea unui protocol de colaborare in baza 
unei hotarari a Consiliului Local privind implementarea proiectului „Dezvoltarea 
sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale”, con 
SMIS 126924 

In baza prevederilor proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala 
si combaterea saraciei si a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924, Axa prioritara 4 – 
Incluziunea sociala si combaterea saraciei, obiective specifice 4.5, 4.6,m 4.10, 
finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 
2014-2020 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
In		temeiul		art.	129,		alin	2,	lit.	(b),		alin	4,	lit.	(a),	art.	139,		alin	3,	lit.	(a),		art.	

155,		alin	1,	lit.	(c),		si	alin.	4,	lit.	(d)		precum	si	ale	art.	196,	alin.	1,	lit.	a	si	art.	197,	alin.	
1,	2	si	4	din	OUG	nr.	57/2019	privind	Codul	Administrativ,	

 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1 – Se aproba implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de 
asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924, 
Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, obiective specifice 4.5, 
4.6,m 4.10, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020 

Art. 2 –  (1) Se aproba protocolul de colaborare incheiat intre Ministerul 
Muncii si Protectiei Socilae, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si 
UAT Ulmu, judet Braila, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(2) Se imputerniceste domnul Iconaru Marian, primarul comunei Ulmu sa 
semneze protocolul de colaborare. 



Art. 3 – Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata 
implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea 
saraciei si a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924,  se vor asigura din bugetul local 
al comunei Ulmu, judet Braila. 

Art. 4 – Se aproba ca, in  acord cu cadrul legal in vigoare la momentul 
respectiv, UAT Ulmu, judet Braila sa faca demersurile necesare in vederea  
asigurarii sustenabilitatii serviciilor sociale oferite pe o perioada de minim 3 ani 
dupa finantarea proiectului. 

Art. 5 – Se imputerniceste domnul Iconaru Marian, primarul comunei Ulmu 
sa semneze toate actele aferente Proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta 
sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924. 
           Art. 6 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, 
precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro  

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 29 mai  2020, cu un numar 
de____voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 
consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate 
din numarul voturilor consilierilor in functie. 


