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VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRASOV
MARIA ANDA ZAMORA
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Planului de acțiune
privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședința din data de _________________.
Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Expunerea de motive și raportul de
specialitate ale Direcției de Servicii Sociale Brașov înregistrate cu nr. _____/____________, prin care
s-a propus aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Municipiului
Brașov, pentru anul 2017,
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (3) lit. b), lit. k), art. 118, alin. (1), alin. (2), alin (3)
din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.
1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020, H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, precum și ale H.G. nr. 861/2016 pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale
pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020,
H.C.L. nr. 191/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul
Braşov pentru perioada 2013-2018
În temeiul art. 10 și art. 36 alin 1 alin 2 lit. d), alin.6 lit. a) pct.2 și ale art. 45 alin (1) și art. 115,
alin., lit b) din Legea adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov,
pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și directorul general al Direcției de Servicii Sociale Brașov vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Iniţiator:
Primarul Municipiului Braşov

George Scripcaru

2

Avizat:
Viceprimar
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