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H O T Ă R Â R E A NR. 50   

  din 14.06.2021 
Privind: Aprobarea Strategiei Locale de  Servicii Sociale 

la nivelul comunei Valea Mărului, județul Galați pentru perioada 2021-2026 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1519/10.06.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară în data de 
14.06.2021, orele 15,00; 
    Având în vedere: 
- Referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  1520/10.06.2021; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com. Valea Mărului, înregistrat sub nr. 
1521/10.06.2021; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

In baza prevederilor: 
 - art. 112(3) lit. a) din legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 
completările ulterioare;  
- prevederile Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 
modificările si completările ulterioare;  
- prevederile legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu modificările si 
completările ulterioare;  
- prevederile Ordinului 600/2018 privind controlul intern managerial;  
În temeiul art 129 alin (2),lit.b), lit.d), alin4. lit.e, alin(7), lit.b), art 139 alin (1), art.196 alin.1, lit.a) din 
Ordonanța de Urgenta privind Codul Administrativ nr. 57/2019 
 

H O T A R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aprobă Strategia de Servicii Sociale la nivelul comunei Valea Mărului, Galați, pentru perioada 
2021-2026, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios 
administrativ, competenta, în condițiile Legii nr. 554/2004-Legea contenciosului administrativ, 
modificată si completată. 



 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul de asistență 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
Art.4. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și Prefectului judetului Galați și se 
aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
                Cuza Ionuț-Cătălin 

                                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


