
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H  O  T  A  R  A  R  E 

 

Priveste : aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de acţiune 

privind serviciile şi beneficiile sociale aleDirectiei de Asistenta Sociala Alexandria 

 
                   Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

 - expunerea de motive nr.9415/ 25.04. 2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul comun de specialitate nr.9416/ 25.04.2018 al Directiei Economice si Directiei Juridic 
Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria ; 

- referatul nr. 5584/ 25.04.2018 al Serviciului public localDirectia de Asistenta Sociala 

Alexandria; 

                  - prevederile HCL nr. 224/ 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 

2014-2020(2023) a Municipiului Alexandria; 

                  -  prevederile HCJ nr. 120/ 2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a 

judetului Teleorman 2010-2020; 

                  - avizul nr. 1 / 20.04.2018 din partea Colegiului Director al Directiei de Asistenta 

Sociala Alexandria; 

                  -  adresa nr. 5404 / 20.04.2018 din partea Directiei de Asistenta Sociala; 

                  -  adresa nr. 4608 / 25.04.2018 din partea Consiliului Judetean Teleorman; 

      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 3 alin. (2), lit. a) si b) , art. 4 si art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 797/ 2017pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art.112 alin. (3), lit. a) si b)  si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 

292/ 2011 aasistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. b) si d) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a 

administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

                In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si  art. 115 alin. (1)  lit. b) , din Legea nr. 215 / 

2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
H  O  T  A  R  A  S  T  E : 

 

     Art. 1. Se aproba Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Directiei de Asistenta Sociala 

Alexandria pentru perioada 2018-2023 , conform Anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

         Art.2. Se aproba  Planul anual de acţiune privind serviciile şi beneficiile sociale 

alDirectiei de Asistenta Sociala Alexandria pentru anul 2018 , conform Anexei nr.2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.Prin grija Secretarului municipiului Alexandria , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului 



Alexandria si Serviciului public local Directia de Asistenta Sociala Alexandria,pentru cunoastere 

si masuri de aplicare. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER,                                                                                              SECRETAR , 

Bogdan Alin DonceaJr. Iulian Purcaru 
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