
JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA nr. 26 

 

Cu privire la: aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la 

nivelul comunei Ionesti pe perioada 2017-2020 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

16.05.2017, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri 

in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare si expunerea de motive a primarului 

Comunei Ionesti inregistrata sub nr. 2104 din 13.04.2017 precum și referatul 

compartimentului de asistenta sociala nr. 2043 din 11.04.2017 prin care propune 

prin care propune aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la 

nivelul comunei Ionesti pe perioada 2017-2020; 

Luând în considerare raportul compartimentului juridic nr. 2582 din 

11.05.2017, raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a respectării drepturilor cetățenilor nr. 2705 din 

16.05.2017, precum și raportul de avizare al secretarului Comunei Ionești; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

In conformitate cu prevederile art 112 alin 3 lit a si b din legea 292/2011 si art. 

36 alin.4 lit.e din legea 215/2001 privind administreatia publica locala, republicata; 

In temeiul art 45 alin 1 din legea nr. 215/2001, republicata, cu un numar de 13 

voturi pentru, adopta urmatoarea: 

HOTARARE 

 

Art. 1. Se aproba strategia locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

comunei Ionesti pe perioada 2017-2020, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in 

vederea aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia precum si Institutiei 

Prefectului Judetului Valcea 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a 

prezentei hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea 

acesteia la sediul Consiliului Local Ionesti. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA, 

Cherascu Ion      SECRETAR 

           Dobra Emil Florin 

IONESTI 16.05.2017 


