
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 45/2019 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciile sociale  

în comuna Vetiș în perioada 2020 – 2024 
 

 
         Consiliul local al comunei Vetiş, jud. Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
30.10.2019, 
         Luând în dezbatere :  

     - proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvolzatare a serviciile sociale  
în comuna Vetiș în perioada 2020 – 2024, înrregistrat sub nr. 10.293 din 25 octombrie 2019, 
         - referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 10.306 din 25.10.2019,  
         - raportul de specialitate al Compartimentului de asistență socială al primăriei Vetiș 
nr.10.308 din 28 octombrie 2019  și raportul comisiei de specialitate al consiliului local , 
        Având în vedere prevederile art.5 din Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
 
        În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), respectiv art. 139 alin. (1),  
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
       adoptă următoarea: 
 

 H O T Ă R Â R E : 
 
          Art.1  Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciile sociale în comuna Vetiș în 
perioada 2020 – 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
de  asistenţă socială, autoritate tutelara,  starea civilă şi Monitorul Oficial Local din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș. 

     Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:  
- Primarului comunei Vetiș;  
-  Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare; 

     -  Compartimentului de asistenţă socială, autoritate tutelara,  starea civilă şi Monitorul 
Oficial Local 

 
  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    VEKONY ATTILA                                                              Contrasemnez,  
                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                  ANCA-MARIA POP 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13, Nr. total al consilierilor absenţi- 2,Voturi pentru-13  Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-0 


