ROMÂNIA
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COMUNEI DUDEȘTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr.94 din 10.10.2019

privind asigurarea fondurilor necesare operaționalizării si sustenabilității serviciului
de ambulanță socială în comuna Dudeștii Noi

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

ECOF
EDUX

14.10.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 6804 din 10.10.2019
privind asigurarea fondurilor necesare operaționalizării si sustenabilității serviciului
de ambulanță socială în comuna Dudeștii Noi
Având în vedere cererea de finanțare nr. F1920072S18953706320 depusă in cadrul
Apelului de selecție pentru ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Triplex
Confinium”- MĂSURA M5/6 care ofera cadrul financiar pentru achizitionarea Ambulanţei
pentru Urgenţe Sociale, și a solicitării de informații suplimentare nr. 5314/02.10.2019
transmisă de către Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale.
Ținând cont de necesitatea dotarii Serviciului de Asistenta Sociala al comunei
Dudestii Noi cu o Ambulanta pentru urgente Sociale, dotata specific, care sa asigure
acţiuni în vederea monitorizării categoriilor sociale aflate în situaţie de risc, identificarea
problemelor de sănătate cu care acestea se confrunta, si gasirea mijloacelor care sa
asigure tratarea acestora.
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente
Primarul comunei Dudeștii Noi,
Alin-Adrian NICA
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RAPOPRT DE SPECIALITATE
Nr.6803 din 10.10.2019
privind asigurarea fondurilor necesare operaționalizării si sustenabilității serviciului
de ambulanță socială în comuna Dudeștii Noi

Având în vedere cererea de finanțare nr. F1920072S18953706320 depusă in cadrul
Apelului de selecție pentru ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Triplex
Confinium”- MĂSURA M5/6 care ofera cadrul financiar pentru achizitionarea Ambulanţei
pentru Urgenţe Sociale, și a solicitării de informații suplimentare nr. 5314/02.10.2019
transmisă de către Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale, prin care, în conformitate
cu prevderile Ghidului Solicitantului pentru MĂSURA M5/6 ,,Promovarea incluziunii sociale
în Microregiunea Triplex Confinium”, se solicită emiterea unei hotărâri de Consiliu Local
care să prevadă faptul că se vor asigura fondurile necesare pentru operaționalizarea și
sustenabilitatea serviciului de ambulanță socială pentru o perioadă de minim 5 ani precum
și faptul că până la solicitarea ultimei cereri de plată Comuna Dudeștii Noi va prezenta
certificatul de acreditare și licența de funcționare emise de Ministerul Muncii și Justiției
Sociale pentru Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Dudeștii Noi
Ținând cont de necesitatea dotarii Serviciului de Asistenta Sociala al comunei
Dudestii Noi cu o Ambulanta pentru urgente Sociale, dotata specific, care sa asigure
acţiuni în vederea monitorizării categoriilor sociale aflate în situaţie de risc, identificarea
problemelor de sănătate cu care acestea se confrunta, si gasirea mijloacelor care sa
asigure tratarea acestora
în consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre.
Consilier I superior
Mihaela – Gratiana PAULIUC-TISAN
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HOTĂRÂREA
Nr........ din 14.10.2019
privind asigurarea fondurilor necesare operaționalizării si sustenabilității
serviciului de ambulanță socială în comuna Dudeștii Noi
Având în vedere cererea de finanțare nr. F1920072S18953706320 depusă in cadrul
Apelului de selecție pentru ,,Promovarea incluziunii sociale în Microregiunea Triplex
Confinium”- MĂSURA M5/6 care ofera cadrul financiar pentru achizitionarea Ambulanţei
pentru Urgenţe Sociale, și a solicitării de informații suplimentare nr. 5314/02.10.2019
transmisă de către Agenția pentru Finanțarea Investiților Rurale,
Ținând cont de necesitatea dotarii Serviciului de Asistenta Sociala al comunei
Dudeștii Noi cu o Ambulanta pentru urgențe Sociale, dotată specific, care sa asigure
acţiuni în vederea monitorizării categoriilor sociale aflate în situaţie de risc, identificarea
problemelor de sănătate cu care acestea se confrunta, si gasirea mijloacelor care sa
asigure tratarea acestora.
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.6804/2019, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îndeplinind
condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.6803/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
c) avizul favorabil al comisiei de specialitate ECOF, îndeplinind condiția de la art.
136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din
Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și
circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a, alin (7), lit b, respectiv
cele ale art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se asigura fondurile necesare în vederea operaționalizării și
sustenabilității serviciului de ambulanță pentru urgențe sociale, pentru o perioadă de minim
5 ani de la data finalizării etapei de implementare a proiectului "Dezvoltarea unui sistem
integrat de servicii care să contribuie la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
din Comuna Dudeștii Noi, prin achiziția unei ambulanțe sociale”.
Art. 2. - Autoritățile administrației publice locale ale comunei Dudeștii Noi se obligă
ca până la depunerea ultimei cereri de plată către Agenția pentru Finanțarea Investiților
Rurale să prezinte certificatul de acreditare și licența de funcționare emise de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale pentru Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Dudeștii
Noi.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet www.pcdn.ro.

Președintele de ședință,

 ………………….…………………………
Adrian-Leonida CAPSALI

Contrasemnează pentru legalitate:
secretarul general al
comunei Dudeștii Noi
 …………………………….…………
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