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  H O T Ă R Â R E A 

NR.95/2019 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Teiuș pentru 

perioada 2019-2024  

 

 

       Consiliul Local al oraşului Teius,județul Alba,întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 

noiembrie 2019,ședință publică 
                Având în vedere : 

                -proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la 

nivelul orașului Teiuș pentru perioada 2019-2024  

                -referatul de aprobare al Primarului orașului Teiuș nr.14293/21.10.2019,la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Teiuș pentru 

perioada 2019-2024  

               -raportul nr.14320/21.10.2019,întocmit de Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Teius, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul orașului Teiuș pentru perioada 2019-2024  

                -avizele nr.16414/27.11.2019,16415/27.11.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

Ţinând cont de prevederile: 

            -art.112,alin.3,lit.a,b,art.118,alin.1,3 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

-Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

               -Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

-Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

           -Hotărârii Consiliului local oraș Teiuș nr.91/2019 privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii, ca urmare a înfiinţării compartimentului funcțional-Direcţia de Asistenţă Socială în 

aparatul de specialitate al primarului orașului Teiuș, 

-anexa 2,art.4,art.5 din 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 cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b),lit.d),alin.4,lit.e,alin (7) lit. b,lit.c) şi art. 139 

alin (1), art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 
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                                          H O T Ă R Ă Ș T E, 

 

Art.l.Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Teius  

pentru perioada 2019-2024,conform anexei 1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul prin 

compartimentul funcțional Directia de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș. 

                      Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

           Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Alba, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului oraşului Teiuș, 

compartimentului functional-Directia de asistenta sociala,dosar ședință,dosar hotărâri . 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                      

 

 

 

                                                          Teiuș,27 noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

     Consilier HARITON PAUL LUCIAN                            BARA  MARIA      
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