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HOTĂRÂREA nr. 15/2020
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul
Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni
întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 februarie 2020,
Având în vedere:
− Referatul de aprobare nr. 45406/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni;
− Raportul de specialitate nr. 45407/2020 al Direcţiei de asistenţă socială Gheorgheni;
− Procesul-verbal nr.45427/2020 – privind consultarea furnizorilor publici şi privaţi din
municipiul Gheorgheni în vederea elaborării Strategiei locale de dezvoltare a
serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025
− H.C.L. nr.56/2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei de asistenţă socială a Municipiului Gheorgheni,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local
al Municipiului Gheorgheni:
− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – aviz
înregistrat cu nr. 96/C/2020;
− Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite – aviz înregistrat cu
nr. 104/C/2020;
În conformitate cu prevederile:
− art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
− art.112, alin. (3), lit.a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările
ulterioare;
− art.3, alin. (2), lit.a) din Anexa nr.2 a 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
şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1), coroborat cu art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, acordate de
furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul
Municipiului Gheorgheni, prin grija
Direcţiei de asistenţă socială a Municipiului
Gheorgheni.
Art.3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică:
a) Prefectului Judeţul Harghita,
b) Primarului Municipiului Gheorgheni
c) Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Gheorgheni.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor
municipiului Gheorgheni prin: afişare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni, piaţa
Liberăţii nr.27, respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www. gheorgheni.ro

Gheorgheni, la data de 20 februarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Elekes István
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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