
             R O M A N I A 
       JUDETUL  PRAHOVA 
    COMUNA TIRGSORU VECHI      
       CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către 
Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2016-2019,  

a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale,  
 si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale  

 
Avand in vedere expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 13599 din 

09.12.2016 si  referatul  de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub nr. 13598 din 
09.12.2016 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea 
Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistenţă 
Socială 2016-2019, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi a Cartei drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale; 

In conformitate cu prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.502 si a art.504 din Ordonanţa 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 
alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii 
sociale, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de 
evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005, 

Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, hotaraste; 
Art.1. - Aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de 

Compartimentul  de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al comunei  Tîrgșoru Vechi, 
pentru perioada 2016-2019, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de către 
Compartimentul de Asistenţă Socială subordonată Consiliului local al comunei  Tîrgșoru Vechi, 
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale conform Anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Aproba  reactualizarea  componentei  Colectivului  De  Sprijin  Pentru  Autoritate  
Tutelara  Si  Asistenta  Sociala    conform  anexei  nr.  4 care  face  parte  din  prezenta  hotarare. 

Art.5 – Primarul comunei  Tîrgșoru Vechi, prin serviciile de specialitate, vor duce la 
indeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 - Secretarul comunei, va transmite în termen, autorităţilor şi persoanelor interesate, 
prezenta hotarare. 
 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                        MUTU PETRE 

 
CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Petre Simona Anne-Marie 
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