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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea semnarii Actului aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare din cadrul 

proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale” 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă ordinara, în data de 29.07.2021 
    Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 9687/24.06.2021 si Raportul de 
specialitate al secretarului general, înregistrat cu nr. 9688/24.06.2021, prin care s-a propus aprobarea 
semnarii Actului aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare din cadrul proiectului „Crearea și 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” 
 
 

Avand in vedere: 
- proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 
4.10, implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, Ministerul 
Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2 
- HCL nr. 34/2019 privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607 
- adresa nr. 1121/DPSS/14.06.2021 de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, inregistrata la UAT 
Budila sub nr. nr. 9602/22.06.2021  
- instiintarea de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, inregistrata la UAT Budila sub nr. 
9481/16.06.2021,  
- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- rezultatele finale ale selectiei dosarelor pentru Grupul tinta tehnician asistenta sociala, in cadrul 
Proiectului “Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a 
excluziunii sociale", prin care a fost admisa domnisoara Stefan Ana Maria Monica, din cadrul 
Compartimentului Asistenta Sociala, 
 -  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din cadrul Consiliului Local Budila, 
-   prevederile art. 129 alin. 7 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
-   prevederile art. 129 alin. 9 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Analizând Protocolul de Colaborare dintre Comuna Budila prin Consiliul Local al Comunei Budila 
cu MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE (MMJS), MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (MS), 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE (MEN) în vederea colaborării interinstituționale necesare 
în vederea dezvoltării și furnizării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale în UAT COMUNA BUDILA, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10,  

 
 



 
 
implementat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale in calitate de lider de parteneriat, Ministerul 

Educației Naționale – Partener 1 și Ministerul Sănătății – Partener 2 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă semnarea Actului aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare din cadrul 

proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila, domnul Marsavela Irimia sa semneze Actul 
aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
prin compartimentele de specialitate. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul  
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
 
Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 12 consilieri locali, din numarul total de 

13 consilieri alesi, cu un numar de 12 voturi favorabile. 
 
 
          CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
  CSIKI KALMAN                                                     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


