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HOTĂRÂREA NR.28
din data de 29 mai 2020
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2024, a Planului Local
de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare
a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de
părinți la nivelul Comunei Vărădia de Mureş
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei privind Planul de serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Vărădia de Mures, judeţul Arad, în anul 2020;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenţă socială, cu propunerea de aprobare a Planului
anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Vărădia de Mureş, pentru anul 2020;
- Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal
- prevederile art.112 şi ale art.117 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,
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11
consilieri în funcție, 10 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi «
impotriva », 1 voturi « abținere » voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru
adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută;
In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
HOTĂRĂSTE
Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2024 la nivelul
Comunei Vărădia de Mureş, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Planul local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Vărădia
de Mureş, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Se aprobă Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi
a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți elaborate în baza
H.G. nr.691/2015, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Vărădia de Mureş, prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Art. 5.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Arad;
- Primarului comunei Vărădia de Mureş;
- Compartimentul Asistență socială;
- Prin afişare.

PRESEDINTE,
Ghenuț Lupuț
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
Lacrimioara Luputiu

