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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Aluniş, judeţul 

Prahova, pentru perioada 2019-2023 
 

Consiliul Loacal al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
 

    Având în vedere: 
-    Expunerea de motive a  domnului primar înregistrată  cu  nr. 228  din 14.01.2019; 
-    Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei nr. 229 din 14.01.2019; 
-  Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate  din cadrul Consiliului Local al comunei 
Aluniş;  
-    Prevederile art. 1 alin. (2) și Anexa nr. 1, art. 2 lit. a) și art. 3 alin. (3) lit. a) și b) din H.G. nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, precum și cele ale art. 
45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
             

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1.-Se aprobă Strategia locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Aluniş, 
judeţul Prahova, pentru perioada 2019-2023, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Primarul comunei Aluniş și compartimentul asistență socială  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
-      Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al  
        Primarului comunei Aluniş 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe  
       site-ul  oficial al comunei.  

  
Adoptată astăzi, 28 ianuarie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
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