
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  56 
Din 23.12.2020 

 
Privind: aprobarea propunerii de încetare a Protocolului de colaborare înregistrat cu 
nr.1111/DIB/27.05.2019-MMJS; nr.SP/7073/04.06.2019-MS; nr.8959/30.05.2019-MEN; Anexă 
la HCL nr.30/24.06.2019-UAT Ivești, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607 
Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8255 din 21.12.2020 
  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 23.12.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 8255 din 21.12.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 8257 din 
21.12.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 
şi de disciplină ; 

Având în vedere Hotărârea nr. 30 din 24.06.2019, privind aprobarea Protocolului de 
colaborare în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 2014+:122607; 

Având în vedere Protocolul de colaborare nr.111/DIB/27.05.2019-MMJS; 
nr.SP/7073/04.06.2019-MS; 8959/3005.2019-MEN; Anexă la HCL nr.30/24.06.2019-UAT Ivești, 
județul Galați; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.”f” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1- Se aprobă propunerea de încetare a Protocolului de colaborare înregistrat cu 

nr.1111/DIB/27.05.2019/Ministerul Muncii și Justiției Sociale; nr.SP/7073/04.06.2019/Ministerul 
Sănătății; nr.8959/30.05.2019/Ministerul Educației Naționale; Anexă la H.C.L. 
nr.30/24.06.2019/UAT Ivești, județul Galați, în cadrul proiectului „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607. 



 
Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.    
 

 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Ene Maricel     Toma Zanfirica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie: 17       ;    Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 11;  Împotrivă = 3;  Abţineri = 1 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr . 8255 / 21.12.2020 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de încetare a Protocolului de colaborare 
înregistrat cu nr.111/DIB/27.05.2019-MMJS; nr.SP/7073/04.06.2019-MS; nr.8959/30.05.2019-
MEN; Anexă la HCL nr.30/24.06.2019-UAT Ivești, în cadrul proiectului „Crearea și 
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” 
cod SMIS 2014+:122607 
   
 

Prin Hotărârea nr. 30 din 24.06.2019, Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați a 
aprobat Protocolul de colaborare în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607. 

Protocolul a fost încheiat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, 
Ministerul Educației Naționale și UAT Comuna Ivești,  județul Galați, fiind înregistrat cu nr. 
111/DIB/27.05.2019-MMJS; nr.SP/7073/04.06.2019-MS; 8959/3005.2019-MEN; Anexă la HCL 
nr.30/24.06.2019-UAT Ivești 

Una dintre obligațiile UAT Comuna Ivești,  județul Galați  în acord cu cadrul legal în 
vigoare la momentul respectiv, a fost să facă demersurile necesare în vederea asigurării 
sustenabilității serviciilor furnizate de echipa comunitară integrată, înființată și finanțată în cadrul 
proiectului. În acest fel serviciile comunitare integrate ar trebui să continue la nivelul comunității 
și după încheierea perioadei de implementare a proiectului și de finanțare a acestor servicii, 
respectiv sa fie asigurata menținerea funcționării echipei comunitare integrate, pe o perioadă de 
minimum 5 ani după finalizarea proiectului. 

Având în vedere imposibilitatea asigurării de către UAT Comuna Ivești, județul Galați a 
sustenabilității proiectului, pe o perioadă de 5 ani după finalizarea acestuia, care va avea loc în 
anul 2022, propun aprobarea încetării Protocolului de colaborare mai sus arătat, prin acordul 
părților. 

Este de competenta Consiliului local  de a analiza si a dispune aprobarea propunerii de 
încetare a Protocolului de colaborare în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor 
comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod SMIS 
2014+:122607. 
 

Primar, 

Gheoca Maricel                                                                                                                             

 

 

 


