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PROIECT HOTĂRÂREA NR.47 

din data de 31 octombrie 2019 

privind aprobarea incheierii unor convenţii de colaborare încheiate între Primăria comunei Vărădia de 

Mureș și alte Institutii publice privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a situaţiilor de risc, 

prevenirea şi combaterea infracționalității, a violenței domestice precum și reintegrarea scolara si sociala a 

minorilor aflati intr-o situatie de risc social 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,  

 Având în vedere: 

- raportul de aprobare a primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unor convenţii de 

colaborare încheiate între Primăria comunei Vărădia de Mureș și alte Institutii publice privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale şi a situaţiilor de risc, prevenirea şi combaterea infracționalității, a 

violenței domestice precum și reintegrarea scolara si sociala a minorilor aflati intr-o situatie de risc social;  

- raportul compartimentului de specialitate – asistență socială - privind aprobarea incheierii unor convenţii 

de colaborare încheiate între Primăria comunei Vărădia de Mureș și alte Institutii publice privind prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale şi a situaţiilor de risc, prevenirea şi combaterea infracționalității, a 

violenței domestice precum și reintegrarea scolara si sociala a minorilor aflati intr-o situatie de risc social; 

- certificatul de acreditare 

- prevederile art. 42 alin. 2-4, art.112 alin. 3 lit. f), art.119 alin. 4 din Legea  nr. 292/2011 privind asistența 

socială republicată. 

- prevederile art.129 alin.7 lit.b din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 767/31.10.2003, 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea simplă; 

    In temeiul art.139, alin.1 și art. 196, alin.1, litera a din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea unor convenţii de colaborare încheiate între Primăria comunei Vărădia de 

Mureș și alte institutii publice privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a situaţiilor de risc, 

prevenirea şi combaterea infracționalității, a violenței domestice precum și reintegrarea scolara si sociala a 

minorilor aflati intr-o situatie de risc social, conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Vărădia de Mureș, doamna Miculiț Crina să semneze convenţia 

de colaborare prevăzută la art. 1. 

Art.3 Primarul comunei şi Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Vărădia de 

Mureș vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 

- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;  

- Primăria Vărădia de Mureș – Compartimentul Asistență socială; 
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- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Vărădia de Mureș și pe site-ul 

propriu www.varadia-de-mures.ro 

 

INIȚIATOR, 

PRIIMAR, 

Miculiț Crina 

 

 

http://www.varadia-de-mures.ro/

