ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
Nr.52/03.04.2019
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei
Frecatei, judetul Tulcea precum si a planului anual de actiune privind serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei
Frecatei, pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara,
legal constituita;
Având în vedere proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile:
- 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.
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţia
publică locală nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aproba Strategia de dezvoltare a serviciilor la nivelul comunei Frecatei,
prevazut in anexa nr 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si
finantate din Bugetul Local al comunei Frecatei, se abrogă începând cu data de la care
prezenta hotărâre produce efecte hotararile contrare.
Art. 3. Primarul comunei Frecatei împreună cu aparatul de specialitate al acestuia va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, primarului comunei Frecatei, Institutiei Prefectului Tulcea şi se face publică
pe site-ul Primariei Frecatei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 11 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
DAMIAN Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
George-Cosmin CERGAU

