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HOTĂRÂREA NR. 32/2019 
Privind aprobarea implementării proiectului „Crearea și implementarea 

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale” Cod SMIS 2014+:122607 

 
 Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința extraordinară, la data de 
20.06.2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr.: 181/S/20.06.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 182/S/20.06.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 183/S/20.06.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului de asistență socială și de stare civilă nr. 
185/S/20.06.2019; Avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite condițiile Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în Administrația Publică, nr. 187/S/20.06.2019; 
Avizul comisiei de specialitate nr.: 189/S/20.06.2019 

Adresa DGASPC Harghita privind demararea proiectului: „Crearea şi implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607 înregistrat cu nr. 103255/26.11.2018; 

Adresa Ministerului sănătății nr. 68552/27.12.2018; 

Adresa Agenției județene pentru plăți și inspecție socială nr. 498/18.02.2019 

Adresa instituției Prefectului Județului Harghita nr. 361/09.01.2019 

Proiectul „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607”, Axa prioritară 4 – Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 4209/LOV/01.11.2018 și adresa 
nr.1752/DPSS/04.06.2019 

Hotărârea nr. 19/2019 al Consiliului Local cu privire la utilizarea fondului de rulment și 
Hotărârea nr. 20/2019 al Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2019 privind rectificarea bugetului local cu privire la 
repartizarea sumei din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Harghita, constituit din cota 
de 7,5% din impozitul pe venit, pe anul 2019; Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 
31/2019 Privind rectificarea bugetului local cu privire la modificări între trimestrul II. și 
trimestrul III., pe anul 2019 

Ținând cont de prevederile legale: 
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Art. 20 pct. 2; art. 26 al. (3) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

HG 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-
2020; 

Art. 132 și art. 133 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere Legea 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 39 al. (4), art. 36 al. (2), lit. b)., al. (4) lit. e). al. (6) lit. a pct. 
2; art. 45 al. (1) și art. 115, al. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS 
2014+: 122607, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele 
specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Art. 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și UAT Comuna Ulieș, județul 
Harghita, și se împuternicește domnul Gyorgy Sandor – primarul comunei Ulieș 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 „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru 
combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS 2014+:122607, se vor asigura din 
bugetul local al comunei Ulieș. 
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Art. 4. Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT Comuna 

Ulieș, județul Harghita să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității 
serviciilor furnizate de echipa comunitară integrată, înființată și finanțată în cadrul 
proiectului. În acest fel serviciile comunitate integrate vor continua la nivelul comunității 
și după încheierea perioadei de implementare a proiectului și de finanțare a acestor 
servicii, respectiv va fi asigurata menținerea funcționării echipei comunitare integrate, pe 
o perioadă de minimum 5 ani după finalizarea proiectului; 

Art. 5. Se împuternicește domnul Gyorgy Sandor, primar al comunei Ulieș, să semneze toate 
actele aferente proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS 2014+: 122607. 

Art. 6. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de 
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la 
instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Institutiei Prefectului – județul Harghita; 
• Primarului comunei Ulieș; 
• Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de 

internet al comunei Ulieș. 
 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  
 Lukacs Jozsef Persoana desemnată 
  Cu atribuții de secretar 
  Fazakas Laszlo 
 
 
i 

                                           
i La ședința consiliului local au fost prezenți 9 Consilieri din 9 în funcție. Pentru adoptarea 

Hotărârii este necesară unui număr de 5 voturi. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi.i 


