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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.62/2020 
Privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
 

 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

18 noiembrie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.6934/13.11.2020 întocmit şi iniţiat de D - nul primar 
și Raportul de specialitate nr.6944/13.11.2020, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.7061/18.11.2020; 
Având în vedere:  
- Proiectul „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii 

sociale” cod SMIS 126924, 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 Protecției Sociale  

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a,  
art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

ART.1 Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, 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 Protecției Sociale, 
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială  și UAT Zăbala., județul Covasna., și se 
împuternicește domnul Fejer Levente– primarul comunei Zăbala 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 
„Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 
126924, se vor asigura din bugetul local al comunei Zăbala 
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ART.4Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT Zăbala., județul 
Covasna să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității serviciilor sociale oferite pe 
o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului. 
ART.5 Se împuternicește domnul fejer Levente., primar al comunei Zăbala, să semneze toate actele 
aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
ART. 6 Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului 
Local al comunei Zăbala și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Zăbala. 

 
 

Zăbala, la 18 noiembrie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                BENEDEK JOZSEF    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


