
 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  nr. 31 
    Din 30.07.2020 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la 
nivelul comunei Liești, pentru perioada 2020-2024 

Inițiator : BOȚ IULIAN , primarul comunei LIEȘTI, județul Galați 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului de hotărâre : 6320/G/20.07.2020 
___________________________________________________________________ 

 
Consiliul Local al comunei LIEȘTI , județul Galați , întrunit în ședința 

ordinară în data de 30.07.2020 ; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a Primarului comunei Liești nr. 

6320/G/20.07.2020 
prin care se propune aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 
„acordate la nivelul comunei Liești, pentru perioada 2020-2024; 

- Prevederile art. 112 alin 3 lit. a) și art.119 din Legea nr. 292/2011 a 
asistentei sociale, cu completările și modificările ulterioare; 

- Prevederile art.2, lit c) si anexa nr.3, lit.a), din HG 797/2017, cu 
modificările si completările ulterioare, privind aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal; 

Analizând: 
- raportul de specialitate al Compartimentul de Asistență Socială 

nr.6321/G/20.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Liești; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. din cadrul Consiliului 
Local al  Comunei Liesti; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin (1) și alin (2) lit ”d”, alin.7, 
lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 
Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art.139, alin. (3) și alin. (3) și ale art. 196 alin (1) lit. 
a), din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE : 
Art. 1 Se aprobă “Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la 

nivelul Comunei Liești, pentru perioada 2020-2024”, conform Anexei, parte 
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integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Liești. 
 
Art. 3. Secretarul comunei Liești va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                             CONTRASEMNEAZĂ, 
 PANAITE GHEORGHE             SECRETAR GENERAL 
 

                                                                                          AVĂDANEI  VASILE 


