
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 139/2018 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 
2020 și a Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi 

a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de 
părinți la nivelul municipiului Târgu Secuiesc 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2020 și a 
Procedurii de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării 
situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul 
municipiului Târgu Secuiesc,  

Ținând cont de: 
- prevederile art.112 şi ale art.117 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 

creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 
aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 
dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de 
asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, 

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 2, art. 45 
alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-

2020, la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. –  Se aprobă Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor 
de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de 
părinți elaborate în baza H.G. nr. 691/2015, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serrviciul 
Public de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 15 noiembrie 2018 
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