ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.59.
Din data de 13.08.2013.

privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de Serviciul public de
asistenţă socială al comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Crasna cu nr.7259/12.08.2013;
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.7260/12.08.2013;
- avizul comisiei de specialitate cu nr.7261/12.08.2013.
- Decizia nr.86/06.12.2010 și Decizia nr.24/21.11.2011 a Comisiei de Acreditare a Județului Sălaj;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- prevederile - Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările
ulterioare,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum și a metodologiei de
acreditare a furnizorilor de servicii sociale – anexa nr.2 la HG;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu completarile şi modificarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.l. Se aprobă acreditarea serviciilor sociale primare şi specializate furnizate de Serviciul
public de asistenţă socială după cum urmează:
1. Servicii sociale de Îngrijire și asistență socială la domiciliu pentru persoane vârstnice.
2. Servicii sociale de Informare, consiliere şi suport pentru prevenirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate ori vulnerabilitate.
3. Servicii sociale de Îngrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap.
4. Servicii sociale de Suport și asistență pentru copii cu risc de abandon școlar, provenind
din familii cu nevoi sociale.
ART.2. Se aprobă Planul strategic privind serviciile sociale furnizate de comuna Crasna pentru
perioada 2013 – 2016” ca parte integrantă a strategiei comunei.
ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Crasna.
ART.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj (AJPIS);
-site:www.primariacrasna.ro;
- Dosar şedinţă;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sălăjan Beniamin

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

