
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÂRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr.7 din 28.01.2019

privind modificarea și completarea pct B.”Protecție Socială” al Cap IV din Anexa 1 la
Hotărârea Consiliului Local Pârteștii de Jos, jud.Suceava, nr. 16/19.05.2014 privind

„Strategia de dezvoltare economico - socială a comunei Pârteștii de Jos, județuI Suceava,
pentru perioada 2014 — 2020”

Consiliul Local al comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului nr. 6943 din 4.12.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenţă socială, autoritate tutelară și

asistență medicală comunitară nr. 6998 din 5.12.2018;
- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre

analizat în şedinţa de comisie;
- Prevederile art. 3 alin.(2) lit.a) din Anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

- Prevederile art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b și d), alin.4 lit. (e), alin. (6) lit. a) pct. 2,
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se modifică și se completează pct B.”Protecție Socială” al Cap IV din Anexa 1 la
Hotărârea Consiliului Local Pârteștii de Jos, jud.Suceava, nr. 16/19.05.2014 privind „Strategia
de dezvoltare economico - socială a comunei Pârteștii de Jos, județuI Suceava, pentru
perioada 2014 — 2020”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul şi Compartimentul asistenţă socială, autoritate tutelară şi asistenţă medicală
comunitară din cadrul Primăriei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Compartimentul aparat permanent de lucru și resurse umane comunică prezenta
persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Todosi Simeon



Contrasemnează,

Secretar comună

Ciornei Laura


