ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

H O T Ă R Â R E A/ proiect
Nr. ____din ___ ____ 2020
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din ___ ianuarie 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 5035 din
11 noiembrie 2019;
Raportul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţia copilului înregistrat la
nr. ____ /____ ____2020;
Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. I -IV ale Consiliului local Tulgheş,
înregistrate la nr. ____ /____/____/____/2020;
Art. 112 alin.(3) lit. b) coroborat cu art 118 din legea nr. 292/2011 a asistenţei
social, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea asistenţei sociale nr.292 din 20. 012. 2011;
Ţinând seama de Regulamentul propriu privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează
Consiliului local spre adoptare, aprobat prin HCL nr.30 / 22.05.2013;
Respectând procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de ___
voturi din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea simplă - conform art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin.(2) lit. d), coroborate cu prevederile
alin. (7) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Planul anual de acţiune al serviciilor sociale acordate la
nivelul comunei Tulgheş, judeţul Harghita, pentru anul 2020, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
domnul Vancu Marcel, primarul localităţii şi compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al acestuia.
Art.3.- Prin grija secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, persoanelor nominalizate şi autorităţilor interesate şi se va aduce la
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cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Tulgheş şi pe site-ul
propriu al instituţiei.

Iniţiator
Primar
Vancu Marcel

Avizează pentru legalitate ,
Secretar UAT
Zaharia Constantin
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