ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de
actiune privind serviciile sociale finantate din bugetul local al comunei Pacureti , jud.
Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de
aprilien 2019:Vazand expunerea de motive nr. 1502 /2019 a primarului comunei prin care se propune aprobarea
Strategiei locale de dezvoltare ale serviciilor sociale si a planului anual de actiune privind serviciile sociale
finantate din bugetul local al comunei Pacureti , jud. Prahova si raportul de specialitate cu nr.1503 /2019, intocmit
de compartimentul ,, asistenta sociala’’ din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
Avand in vedere prevederile ale H.G. nr. 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.112 şi ale art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenţei
sociale;ale H.G. nr. 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, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal; prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările ulterioare; Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare ;Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările
ulterioare;Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările ulterioare,Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;Ordinului Ministrului Muncii și justiției sociale nr.1086 din 17 aprilie
2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București,
ţinând seama de:Hotărârea Consiliului Local al comunei Pacureti nr. 10/17.03.2016 privind înființarea Serviciului
Public de Asistență Socială al comunei Pacureti, având regim de compartiment, si Hotărârea Consiliului Local al
comunei Pacureti 10/20.02.2018 privind aprobarea regulamentului organizare şi funcţionare a compartimentului
de asistenţă socială de la nivelul comunei Pacureti
Avand in vedere :Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
com.Pacureti , jud. Prahova .
Avizul favorabil al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
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În temeiul prevederilor dispozitiilor art.36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a, pct. 2, art.45 alin.(1), (3) şi (6),
precum şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 – republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul
Comunei Pacureti , jud. Prahova, conform Anexei nr.1, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Planul local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul, Comunei Pacureti , jud.
Prahova , pentru anul 2019, conform Anexei nr.2, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotarare va fi transmisa persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei Pacureti
, jud. Prahova
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