
 

ROMANIA                           

JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI FRUMUSANI  

 

HOTARARE 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor  

de Asistență Socială 2022-2025 la nivelul UAT Comuna Frumușani, Județul Călărași 

 

  

Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit in ședință ordinara astăzi 

28.06.2022 

 

 Având in vedere: 

 Expunerea de motive nr.198/08.06.2022 inițiată de primarul comunei Frumușani, Dl. 

Bălan Florică;  

 Raportul nr. 199/08.06.2022 întocmit de către Compartimentul de Asistenta Sociala din 

cadrul Primăriei Frumușani; 

 Proiectul de hotărâre nr. 52/08.06.2022 inițiat de Dl Bălan Florică Primar al Comunei 

Frumușani; 

 Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumușani nr.13/27.06.2022. 

 Prevederile H.C.L. nr.45/08.06.2022 privind alegerea Președintelui de ședință; 

 Dispozițiile art. 112, alin.(3), lit.a din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 privind 

asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.3, alin.(2), lit. a) din Anexa 3 - 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. 

 Dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

 Dispozitiile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

 Prevederile H.G.nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta 

sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare 

a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

 Prevederile art. 9 alin. (1) lit a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; 

 Dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată; 

 Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 Dispozitiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

 Prevederile art.129 alin. 2) lit.(b) și alin.4) lit.(e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 



 

În temeiul art.139, alin.1, și al art.243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art. 1- Se aproba Strategia de Dezvoltare a Serviciilor de Asistență Socială 2022-2025 la 

nivelul UAT Comuna Frumușani, Județul Călărași, conform anexei nr.1, parte integranta in 

prezenta hotărâre.  

Art. 2- Se aproba Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 

comunei Frumușani, județul Călărași pentru perioada 2022-2025, conform anexei nr.2, parte 

integranta in prezenta hotărâre. 

Art. 3- Se aproba Planul de acțiune privind serviciile sociale anul 2022, conform anexei 

nr.3, parte integranta in prezenta hotărâre. 

Art. 4- Primarul comunei Frumușani, prin compartimentul de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Hotărârea a fost adoptată in prezența a 15 consilieri din 15 consilieri aleși, in funcție, 

cu 14 voturi pentru, 1 abținere. 

 

NR.48                                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ADOPTATĂ LA FRUMUȘANI                      ION MARIAN 

ASTAZI 28.06.2022  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


