
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                             H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  elaborării  Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung,

               Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.10.2015.
Având în vedere referatul nr.9145/26.10.2015 întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială al UAT 

Oraș Huedin,  prin care informează de necesitatea elaborării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a 
Orasului Huedin, precum și asigurarea sumelor necesare pentru elaborarea strategiei în Bugetul de Venituri și
Cheltueli.

Ținând seama de Procesul Verbal de control nr. 836/10.09.2015  încheiat în urma controlului de la
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Județul Cluj,  prin care se solicită Elaborarea strategiei
locale în domeniul asistenței sociale și a Planului de actiune in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011,
precum si Elaborarea Procedurilor de identificare a situatiilor de risc  în domeniul  protecției copilului, cu
termen de realizare 10 decembrie 2015.

  Luând  în  considerare  referatul  nr.  9166/2015  înaintat  de  către  Direcția  economică  din  cadrul
Primăriei orașului Huedin, prin care propune Consiliului Local Huedin, analizarea documentației prezentată
și  aprobarea  elaborării Strategiei  locale  în  domeniul  serviciilor  sociale pe  termen  mediu  și  lung  în
conformitate  cu prevederile Legii nr.292/2011,  respectiv aprobarea contractării de  servicii  specializate  în
vederea realizării Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și lung în conformitate
cu prevederile Legii nr.292/2011, în condițiile prevăzute de O.U.G nr.34/2006 actualizată privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică.

       Având în vedere proiectul  de hotărâre nr.  9177/2015 înaintat  de primar  și  avizat de  comisia  de
administrație publica la ședința din data de 26.10.2015.

Luand act de prevederile art 112 alin (3)-  Legii  Legea nr.292/20,12,2011 care reglementeaza cadrul
general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România, respectiv
art.36,  alin.2,  lit.d,  alin.6,  lit.a,  pct.2  şi  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001  a  Administraţiei  Publice  Locale
republicată.

H O T A R A Ș T E

 Art. 1.  Se aprobă elaborarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu și
lung, în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011.

Art.2.  Se  aprobă  contractarea  de  servicii  specializate  în  vederea  realizării  Strategiei  locale  de
dezvoltare a  serviciilor sociale pe termen mediu și lung în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, în
condițiile prevăzute de O.U.G nr. 34/2006 actualizată, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
             Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Direcția economică și Serviciul
de asistență socială din cadrul Primăriei  Orașului  Huedin.

 Nr. 142/30.10.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru:                              14

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


