
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 27/2019 

Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul 

comunei Ciumani pentru perioada 2019-2024 

 

 

Consiliul Local  Ciumani, la şedinţa extraordinară ţinută în data de 24.04.2019, 

 

       

Având în vedere Proiectul de hotărâre cu nr.25/2019 și expunerea de motive nr. 

25/2019 prezentat de primarul comunei Ciumani cu privire la aprobarea strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 2019-

2024;  

       Văzând raportul compartimentului de asistență socială a Primăriei comunei Ciumani 

nr.25/2019 şi raportul comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, 

învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului nr.25/2019, 

      Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 112 alin. (3) lit. a) a Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Anexei 3 a Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstince, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

        Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

        În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e), alin. 

(6) lit.a), pct. 2, art.45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

 

       Art.1. Se aprobă strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei 

Ciumani pentru perioada 2019-2024, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

       Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de 

asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ciumani. 

 



       Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija referentului de specialitate care îndeplinește 

atribuțiile secretarului comunei, se comunică Primarului, compartimentului de asistență 

socială,  Instituției Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


