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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 25.05.2018 

privind înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social Multifuncțional care 

va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu 

  

 Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, 

 

 Având în vedere prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere referatul întocmit de coord. centru asistent social a Centrului Social 

Multifuncțional Târgu Frumos înregistrat cu nr. 25077/07.05.2018, prin care se solicită înființarea unui nou 

serviciu social în cadrul Centrului Social Multtifuncțional, care va avea denumirea de Serviciul Social de 

Îngrijire la Domiciliu; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului  Orașului Târgu Frumos înregistrată cu nr. 

35711/18.05.2018; 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al  Primarului Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 25082/18.05.2018; 

 Având în vedere avizul comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție 

socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Frumos, înregistrat 

cu nr. 36556/24.05.2018; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 26 din 25.02.2016 

privind aprobarea înființării Serviciului Social de Asistență Comunitară în cadrul Centrului Social 

Multifuncțional din orașul Târgu Frumos; 

 Având în vedere Certificatul de Acreditare seria AF nr. 002285; 

 Având în vedere Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

 Având în vedere Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014; 

 Având în vedere H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
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 În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă înființarea unui nou serviciu social în cadrul Centrului Social Multtifuncțional, 

care va avea denumirea de Serviciul Social de Îngrijire la Domiciliu. 

 Art. 2. Secretarul orașului va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Orașului Târgu Frumos și compartimentelor 

interesate din cadrul primăriei orașului Târgu Frumos și va asigura aducerea la cunoștință publică prin 

afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției. 

 

 

    Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI        Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 25.05.2018, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

 


