ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL PODGORIA
PROIECT DE HOTARARE NR. 20
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul
comunei PODGORIA, pentru perioada 2019 - 2023

Consiliul local al comunei PODGORIA, judeţul Buzău;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Având în vedere :
expunerea de motive a Primarului comunei PODGORIA înregistrată la nr. ….. din
…………..2019;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la
nr……. din ………..2019;
prevederile art.112 alin.3 din Legea nr.292/2011 a asitenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare a serviciilor sociale;
prevederile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si
completările ulterioare;
prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile
art.1
alin.4
din
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;
prevederile H.G. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a
modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

• prevederile art. 36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.e şi alin.6 lit.a punctul 2 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• În temeiul art.45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale de la
nivelul comunei PODGORIA pentru perioada 2019 - 2023, conform Anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Primarul comunei PODGORIA prin Compartimentul de Asistenţă
socială şi autoritate tutelară, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3.Secretarul comunei PODGORIA, judeţul Buzău, va comunica
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
Initiator,
Primar,
Prof. Chiru Marius
Avizat,
(Conf. art.117 lit “a” din Legea nr. 215/2001 R)
Secretar,
RapeanuVioleta

Proiectul de hotarare nr. 20 din 31.05.2019

2

