
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12  

pentru desfiinţarea 

 „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate”   

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 20 februarie 2012; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 2/2006 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care s-a aprobat înfiinţarea „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate” 

având ca scop furnizarea de servicii de asistenţă socială; 

- că activitatea specifică a „Centrului de resurse pentru familii aflate în dificultate” a încetat practic 

începând cu luna decembrie a anului 2011 urmare numărului mic de solicitări care nu-i mai justifică 

existenţa şi implicit a lipsei de eficienţă; 

-  că nu s-au identificat fonduri care pot fi alocate pentru funcţionarea în continuare a „Centrului de 

resurse pentru familii aflate în dificultate” şi astfel prin Hotărârea nr. 2/2012 a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni pentru aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2012 nu s-au prevăzut sume 

pentru continuarea activităţii centrului menţionat; 

- Referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 699/2012 ale primarului comunei prin care 

propune desfiinţarea centrului menţionat mai sus începând cu data de 01 martie 2012; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al Primarului Comunei 

Răducăneni, înregistrat sub nr. 700/2012; 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 119, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Începând cu data de 01 martie 2012 se desfiinţează „Centrul de resurse pentru familii 

aflate în dificultate”, compartiment în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, urmare a lipsei de 

fonduri pentru finanţarea activităţii specifice de furnizare de servicii sociale.  

Art. 2 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor interesate  şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

Dată astăzi 20 februarie 2012. 

                          

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                 ROTARIU VASILE            

 

 

 
                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin        

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 
Comunei Răducăneni.    


