
                ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 10/2019
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

la nivelul comunei Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 14.01.2019,
Analizând proiectul  de hotărâre şi  expunerea de motive a Primarului  comunei Valea

Crișului prin care propune aprobarea  Strategiei   de dezvoltare a serviciilor sociale  la nivelul
comunei Valea Crișului ;

Având  în  vedere  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  contabilitate  şi  avizul
secretarului comunei Valea Crişului
        În baza prevederilor:
     - art. 3 alin. (2), lit. a) si b) , art. 4 si art. 5 din Anexa nr. 3 la H.G nr. 797/ 2017, pentru
aprobarea  regulamentelor-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale  serviciilor  publice  de
asistenţă  socială  şi  a  structurii  orientative  de  personal,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
-   art.112 alin. (3), lit. a) si b) si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr.292/2011
asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) , alin. (6) lit. a) punct 2 din Legea nr. 215/2001 a
Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) , din Legea nr. 215/2001
a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei
Valea Crișului  pentru perioada 2019 –  2021,  conform  anexei  care  face  parte  integrantă  din
hotărâre.

Art.2.  Cu  aducerea  la  cunoştiinţă  publică  se  însărcinează  compartimentul  asistentă
socială și secretarulcomunei Valea Crișului, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 14.01.2019
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