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HOTĂRÂREA Nr.30 
din 15 aprilie 2019 

 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și a Planului de acțiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei  Recea, județul Maramureș, în anul 2019  

 
Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în sedinţa ordinară din data de  

15 aprilie 2019; 
 Având în vedere, proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, referatul de aprobare a 
compartimentului de specialitate, avizul secretarului, şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4  – 
pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,  juridică şi de disciplină. 
 În conformitate cu prevederile: 

a)  art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.  
b) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
c) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d)  HG  nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

e) Legea 272/2004 privind protecția și promovarea dreptrurilor copilului, cu modificările 
ulterioare, 

f) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 
g) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
h) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

i)   Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1 – Se aprobă ” Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Comuna 
Recea”   perioada 2019-2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
 Art.2. -  Se aprobă  ”Planul de acțiune privind serviciile sociale acordate la 
nivelul comunei  Recea, județul Maramureș, în anul 2019”, conform anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județului 
Maramureș,Compartimentului de asistenţă socială, Biroului financiar-contabil, 
Primarului, viceprimarului şi secretarului comunei Recea. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
         Mircea CÎMPIAN                                                     SECRETAR 
                                                                     Maria PETRUŞ 
 
 
Recea la 15 aprilie 2019  
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi – 15 
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 

 
 



 


