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HOTĂRÂREA NR.41 

Din 27 Septembrie 2021  

privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 

2021-2026 

 

Consiliul Local al comunei Cozma întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a 

serviciilor sociale pe perioada 2021-2026     – proiect din iniţiativa autorităţii executive; 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1677/23.08.2021 si Referatul de specialitate cu 

nr.1677/1/23.08.2021, întocmit de Compartimentul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local; 

Tinand cont de prevederile : 

- H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionarea 

aserviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal 

- Legea nr. 292/2011 privind asistentă sociala cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor articolului art. 129, alin. 2 lit. d,  , alin. (7) lit. “b” , art. 136, alin. 1, 

art. 139, alin. 1,  art. 196, alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Cozma 

pentru perioada 2021-2026, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredințează Primarul comunei Cozma, prin 

Compartimentul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, persoana cu atribuții Contiu Dorin 

Vasile Referent principal,  
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cozma şi prefectului judeţului Mures şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de 

internet la adresa www.primariacozma.ro  

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                              Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                         Secretarul Comunei Cozma 
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