ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 83 din 14.12.2017 prin care a fost aprobată
STRATEGA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA
NIVELUL COMUNEI PÎNGĂRAȚI , JUDEŢUL NEAMŢ,
pentru perioada 2018-2024
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 31.07.2019
Avand in vedere :
Referatul de aprobare prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 83 din 14.12.2017 prin care
a fost aprobată Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Pîngărați, jud. Neamț, și a
Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale pentru anul 2018, prezentata de catre dl. PRIMAR Petru LunguBordea in calitate de initiator, inregistrat sub nr.5714/17.07.2019.
raportul de specialitate privind modificarea și completarea HCL nr. 83 din 14.12.2017 prin care a fost
aprobată Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Pîngărați, jud. Neamț, și a
Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale pentru anul 2018, elaborat de catre Sertviciul de Asistență
Socială , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați;
raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pîngărați, respectiv Comisia buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
Procesul verbal de control nr. 15 din 31.05.2019 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială –
AJPIS Neamț, înregistrat la Instituția Primarului comunei Pângărați sub nr. 4521 din 31.05.2019
Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale și ale Legii asistenţei
sociale nr. 292/2011
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu art.129, alin.(2), lit.“b” şi alin.(4), lit.”e” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 şi art. 196 alin. (l) lit. a) din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.83 din 14.12.2017 privind aprobarea STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI PÎNGĂRAȚI ,
JUDEŢUL NEAMŢ,pentru perioada 2018-2024, prin aceea că Anexa 1 de la HCL nr.83 din 14.12.2017 se
înlocuiește în totalitate conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 83 din 14.12.2017 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pângăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin STROIA
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 45
Din 31 Iulie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 15 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

