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Privind protocolul de colaborare ,, Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate
pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale ". God SMIS 2014+:L26O7

Avand cadrul legalaplicabil
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:

Legea 2921201'1a asistentei sociale, cr.r modificarile si completarile ulterioare;

Hotarirea de guvern nr. 383/27 .05.201.5 pentru aprobarea Strategiei nationale privind
itrcluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 si a planului strategic de
actiune pentru perioada 201,5-2020 ;
Ordinul comun MMJS/MS/MEN nr. 393/630/4236/2Ol7pentru aprobarea Protocolului de
colaborare in vederea implementarii serviciilor comunitare integrante necesare prevenirii
excluziunii sociale si combaterea saraciei ;
Hotarirea de Guvern nr.1.2/207 privind organizarea si functionarea Ministerului Mu;rrii si
Justitiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Hotarirea de Guvern nr. 144/20t0 pr"ivind organizarea sifunctionarea Ministeruiuisarrataiii,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarirea de guvern nr.26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Eclucatei
Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ ;
HG nr.417/201'5 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea parasiriitimpurii a scolii
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea incluziunii sociale si combaterea s;rrai.lei
prin dezvoltarea si pilotarea serviciilor comunitare integrante in L39 de comune rrrrale si mic
urbane cu tip de marginalizare peste rnedie si severa
Scopul principal al postului :
Asista persoanele din comunitate aflate in nevoie , irnpicinduse in identificarea, intelegi-:rr-);i
,
evaluarea corecta si solutionarea prohlemelor , in cadrul echipei comunitare integr;:nt* ,
pentru reducerea suprapunrilor, armonizarea resurselor si crearea unui proces susir,,rraLril
din esire din starea de saracie si integrare sociala si economica .
Echipele comunitare integrante vor urmari :
o Sprijinirea participarii la viata sociala si activarea suportului social si al vecinatatii ,
dezvoltarea si aplicarea strategiilor de dezvoltare individuala , familiala si comunitara
pe termen lung;
o Cresterea nivelului de educatie , reducerea abandonulu scolar si a participarii scolare
scazute, imbunatatirea performantelor scolare, accesul la prograrne de eclucatie
informala, accesul la serviciide consiliere scolara siorientare in cariera;
. Supravegherea starii de sanatate a copilului si a gravidei , comportamente favorabilc
sanatatii , sanatatea reproducerii , planiticarea familiara, nutritie, miscare,
eliminarea comportamentelor daunatoare sanatatii , furnizarea de servicii de
.

,

profilaxie primara si secundara precum si de asistenta medicala la domiciliu, curativa
si de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sanatate.

lmplementarea in bune conditii a acestui proiect este strins legata de finantarea
complementara prin Programul Operational Regional , pentru construire/renovare si
dotarea centrelor comunitare integrante in care sa functioneze echipele comunitare
integrante.
Printr-o asfel de abordare se urmareste cresterea accesului persoanelor apartinind
grupurilor vulnerabile la servicii medico-socio-educationale , precum si impactul
serviciilor furnizare dar mai ales sansele de iesire din starea de vulnerabilitati multiple a
acestei categorii de persoane
.

Din aceste considerente va rugam sa aprobati prin Hotarirea Consiliului Local semnarea
Actului aditional nr. 1 la Protocolu de colaborare , semnat de catre reprezentantii Ministerului
Muncii si Protectiei sociale , Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei .

ROMANIA
-oo,

ruoirul

BAcAU

..e

"

f

.:

ry)

,WE

COM.PARINCEA

*.?.*s.,f

'j

:'#9

g.t.zo z,
RAPORT DE SPECIALITATE

Privind protocolu! de colaborare ,, Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate
pentru combaterea saraciei sia excluziuniisociale "- cod SMIS 2014+:L2607

Subsemnata Golea Elena- consilier principal in cadrul compartimentului de asistenta sociala,
va duc la cunostinta ca Ministerul Muncii siJustitiei sociale , in calitate de lider de Proiect, Ministerul

Educatiei Nationale , in calitate de partener 1 , Ministerul Sanatatii , in calitate de pertener 2 si
Primaria Parincea in calitate de partener 3 implementeaza proiectul ,, Crearea si implementarea

serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saracieisi a excluziunii sociale ""- cod SMIS
201,4+:12607

Proiectul ,, Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea
saracieisia excluziunii sociale ""- cod SMIS 2014+:1,2607 se deruleaza in perioada septembrie 2018 iunie 2022. Bugetul total al proiectului este de 1,L3.076.750,37 lei din care contributia Uniunii
Europene din Fondul socialeuropean este de 85% iarcontributia Guvernului Romanieieste de 15%.

Avind in vedere crearea unui nou post, respectiv Tehnician in asistenta sociala se impune
semnarea unui act aditional la contractul de finantare nr.5655/11.05.2018 in temeiul art.8 pct.8.2
din Protocolulde colaborare incheiat intre MMPS/MS/ME/UATcare prevede ca prezentul protocolsa
fie modificat sau completat prin act aditional la solicitatrea orcarei dintre partile semnatare , cu
acordul celorlalte parti.
Luand in conside;'are ca cele prezentate sunt necesare , oportune si legale , pi'opunem spre
dezbatere si aprobare consiliului locai prezentul proiect de hotarire privind semnarea actului
aditional la protocolul incheiat intre MMPS/MS/ME/UAT.
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PBOIECT DE HOTABJI.BE
Privind semnarea actului Aditional nr. 1 la Contractul de finantare pentru proiectul ,, Crearea si implementarea
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale,,- cod SMIS 201.4+:122607

Avand in vedere Referatulde aprobare nr.4290/07.O7.2O2L,prin care se propune semnarea Actului
aditional nr. l conform art.8 pct.8.2 din Protocolulde colaborare incheiat intre MMPS/MS/ME/UAT pentru
Contractul de finantare nr.5655/l-1.05.20L8 din cadrul proiectului,, Crearea si implementarea serviciilor

comunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale,,- cod SMIS 201,4+:1,22607
Tinand seama de

:

-raportul nr.4290107.07.202L ,promovat de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei
Parincea;
-avizul Comisiei

de specialitate din cadrul Consiliului local;

ln temeiul art.1-29,alin(1), alin.(2),lit.c, coroborate cu art.L39,alin.3, lit.,, g,, si art. 196, alin.
57

1,,

lit. ,,a,, din OUG nr.

/2019 privind Codul administrativ,

PROPUN:
Art.i.. Se aprobS semnarea actului Aditional nr. 1la Contractulde finantare nr.5655/1-1.05.2018 din cadrul
proiectului ,, Crearea si implementarea serviciilorcomunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii
sociale,,- cod SMIS 201.4+:t22607 in temeiul art. 8, pct.8.2 din Protocolul de colaborare intre MMPS/MS/ME/UAT.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotSr6ri se insdrcineazd Compartimentul de Asistenta Sociala.

Art. J. -(r, Prezenta notarare se comuntca rn moo oo[gatoflu pflnlntermeotut secretarutut generat at comunet
intermenul prev5zut de lege:

a)
b)
c)
d)

,

Primaruluicomunei
Prefectului judetului Bacau
Compartimentului de Asistenta Sociala
MtN|STERULUt MUNCil St PROTECT|EtSOC|ALE

(2) Prezenta hot5r6re se aduce la cunostintS publicS in mod o'bligatoriu prin intermediul secretarului general al
comunei in termenul prevdzut de lege prin afisarea in locuri publice si publicarea pe pagina de internet la adresa
:www. parincea. ro

HotdrSre adoptatS in sedinta ordinara a Consiliului Local Parincea din data de ...................2021. cu un numar
de'.............voturi pentru,......,...........voturiimpotriv5,......................abtineri,din totalul de 13 consilieri alesi.

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR,

SORIN ROSU

Ayizeaza pentru legalitate

:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

MINA DROGU
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