
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 8

Privitoare la :

aprobarea infiinldrii Centrului de zi : " Centru pentru Servicii Sociale - Persoane

vulnerabile Alunu".

Consiliul Local al comunei Alunu, Judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara din
data de 28.01 .2021,la care participa un numdr de 12 consilieri locali din totalul de 13

consilieri in funclie;
AvAnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu nr. 1 din 12.II.2020, prin care

..* d-l Mudava Nichifor a fost ales preqedintele gedinlei pe o perioadd de 3 luni;
Avand in vedere:
- raportul compartimentului de asistenld sociald, intocmit de Grigore Adriana,

inregistrat sub nr. 1164127.07.2021, prin care propune aprobarea infiinldrii Centrului de
zi: " Centru pentru Servicii Sociale - Persoane vulnerabile Alunu".

- referatul de aprobare intocmit de viceprimarul comunei Alunu, judetul V61cea,
inregistrat sub nr. 1165 127.01.2021;

Avand in vedere raportul comisiei de' specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizarc sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul general al comunei ;

In conformitate cu prevederile art.4l din Legea m. 29212011 a Asistenlei Sociale,
H.G. nr. 11812014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. I9712012, privind asigurarea calitdlii in domeniul serviciilor sociale, H.G. nr.
86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum qi a>/ 
regulamentelor cadru de organizare qi funcJionare a serviciilor sociale, art. 129, aIin.
(2),lit.d), alin.(7), lit.b) din OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.I96 alin. (1),1it. a) din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 12 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

HorAnAnp

Art.l. Se aprobi infiinlarea Centrului de zi: " Centru pentru Servicii Sociale -
Persoane vulnerabile Alunu", ce va funcliona ca unitate de asistenfd social[, ftrd
personalitate juridicd, in subordinea Consiliului Local Alunu, Judeful VAlcea.

Art.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de de
indeplinire.



Art.3. Prczenta hotarare se va comunica:
primarului comunei Alunu, Corppartimentului
sediul Consiliului Local Alunu, Judetul V61cea.
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Institutiei Prefectului - Judeful V6lcea,
de Asistenld SocialS gi se va afiga la

Alunu la:
28.01 .202r

Contrasemneazd.,
Secretar general,

Boeangiu Luminila
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