ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORNATELU
HOTARARE
privind aprobarea Protocolului de colaborare in cadrul proiectului "Crearea
~i implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea
saraciei ~i excluziunii sociale"
Consiliul local al comunei Corniitelu, judetul Dimbovita,intrunit in
din data de 25 iunie 2019;
Avond in vedere:

~edinta

ordinarii

- Raportul de specialitate al secretarului comunei nr.1505/20l9 prin care se
propune aprobarea Protocolului de colaborare Intre Comuna Corna~elu, Ministerul
Muncii ~i Justi~iei Sociale, Ministerul Sanata~ii, Ministerul Educatiei Nationale;
-Expunerea de motive a viceprimarului cu nr.1549/20l9;
- rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

in conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art.36(2), Iit.e, alin.(6),lit.a,pct.2 din legea nr.2l5/200l, privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- legii nr.272/2004, privind proteetia ~i promovarea drepturilor copilului, ale HG nr. 691/2015
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de cre~tere ~i Ingrijire a copilului cu parinti
plecati la munca In strainatate ~i a serviciilor de care ace~tia pot beneficia, precum ~i pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala
~i proteetia copilului ~i serviciile publice de asistenta sociala ~i a modelului standard al
documentelor elaborate de catre acestea precum ~i ale Ordinului nr.24/2004 pentrll aprob;,rea
Standardelor mini me obligatorii pentru centrele de zi;
In temeiul art.45,alin.(1) ~i ale art.115,alin.(1),Iit. l b" din Legea nr.215/2001,privind

administratia publica localii,republicatii cumodificiirile ~i completiirile ulterioare,adoptii prezenta,
HOTARARE:
Art.!. Consiliul local al comunei Corna~elu aproba Protocolul de colaborare Incheiat Intre
Ministerul Muncii ~i Justi~iei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educa~iei Na~ionale ~i Comuna
Corna~elu,conform anexei nr.l, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza viceprimarul comunei,
Prof. Adriana Constantin.
Art.4. Prezenta hotarare se va aduce la cuno~tinta locuitorilor comunei de catre secretarul
comunei Corna~elu ~i se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Dambovi~a;
- Doamnei viceprimar;
DATA 25.06.2019
Nr.22
Contrasemneaza,
Secretar,
Ivan Florin Nelu
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