
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTE$TI

Hot5rArea

privind aprobarea Regularnentului de organizare si functionare al compartimentului -
Serviciul asistenta sociala qi autoritate tutelard din aparatul propriu al primarului comunei
COTE$TI, a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2020, a

Planului anual de acfiune in domeniul serviciilor sociale, precum gi Procedura de identificare
a situaliilor de risc de separare a copiilor de plrinfi si a monitoizdii situaliei familiilor cu

copii in situalie de risc ai a copiilor separali de pdrinfi la nivelul Comunei COTE$TI

Consiliul local al comunei COTE$TI, judeful Vrancea intrunit in qedinfl extraordinarl:
- av6nd in vedere expunerea de motive a primarului comunei COTE$TI privind

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului - Serviciul
asistenta sociala gi autoritate tutelard din aparatul propriu al primarului comunei COTE$TI, a

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2020, a Planului anual de
acfiune in domeniul serviciilor sociale, precum qi Procedura de identificare a situafiilor de risc
de separare a copiilor de plrinli si a monitoizdii situafiei familiilor cu copii in situafie de risc
qi a copiilor separafi de pdrinli la nivelul Comunei COTE$TI;

- avAnd in vedere referatul compartimentului de specialitate ;

-vdzdnd avizul favorabil dat proiectului de hotdrdre de comisiile de specialitate ale
Consiliului Local COTE$TI ;

- avind in vedere elaborarea procedurilor de identificare a situa(iilor de risc de separare
a

copiilor de plrinfi qi a monitoizdii situa]iei familiilor cu copii in situalie de risc qi a copiilor
separali de pdrinfi,

- avflnd in vedere prevederile arl.ll2 si ale art.l l7 din Legeanr.292l20l I a asistenlei
sociale;
- avdnd in vedere prevederile H.G. nr. 79712017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru

de organizare qi funcfionare ale serviciilor publice de asistenld sociald si a structurii orientative
de personal,

- av6nd in vedere prevederile H.G. nr. 69112015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creqtere gi ingrijire a copilului cu pdrinli plecafi la munc[ in
striindtate qi a serviciilor de care acegtia pot beneficia, precum gi pentru aprobarea Metodologiei
de lucru privind colaborarea dintre direcfiile generale de asistenld sociald qi proteclia copilului
gi serviciile publice de asistenfd socialS si a modelului standard al documentelor elaborate de
cdtre acestea,

-in temeiul prevederilor dispozitiilor art.36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a, pct. 2, art.45
alin.(l), (3) qi (6), precum gi art.l15 alin.(l) lit. b din Legea administrafiei publice locale,
nr.215/2001 - republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

PROPUNE:

Art.l.Se aprobd Regulament de organizare si functionare al compartimentului -
Serviciul asistenta sociala gi autoritate tutelard din aparatul propriu al primarului comunei
COTE$TI conform Anexei nr.l, care face parte integrantd din prezenta hotirire.

Art.2.Se aprobd Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020
la nivelul comunei COTE$TI, conform Anexei nr.2, care face parte integrantd din prezenta
hot[r6re.

Art.3.Se aprobd Planul local de acliuni in domeniul serviciilor sociale la nivelul
comunei COTE$TI, conform Anexei nr.3o care face parte integrantl din prezenta hotdr0re.

Art.4.Se aprobd Procedura de identificare a situafiilor de risc de separare a copiilor de
pdrinli si a monitoizdii situaliei familiilor cu copii in situalie de risc Ai a copiilor separafi de
parinfi elaborate inbaza H.G. nr.69l12015, conform Anexei nr.4 care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.



Art.S. incepand cu data prezentei orice dispozitie contrard prevazutd in hotdrdrile
Consiliului local al comunei Cotesti i.si inceteazd aplicabilitatea.

Art.6. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinteaz[
Primarul Comunei COTE$TI, prin Compartimentul - Serviciul asistenta sociala si autoritate
tutelara sociald din aparatul de

Art.7 Prezenta hotdrire interesa{i prin grija secretarului comunei
corE$TI.

Preqedinte de
N Secretar al coTE$Tr

Manta CItIlin

NR.30 din 09.05.2019
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