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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate şi a 

planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2021  

la nivelul oraşului Techirghiol 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data 25.02.2021, 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare, prezentate de d-nul 

primar – Iulian Constantin Soceanu, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1,3, 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 325/12.01.2021, 

- H.C.L. nr. 20/17.01.2020 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi 

familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale pe anul 2020 la nivelul oraşului Techirghiol; 

- Prevederile Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi 

ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c) şi d), alin. 7, lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate 

şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2021 la 

nivelul orașului Techirghiol, conform anexelor nr. 1 şi 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Se împuternicește primarul orașului Techirghiol să aprobe lista persoanelor / 

familiilor ce fac parte din categoria persoanelor marginalizate social. 

 

Art. 3 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de  15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

Techirghiol, astăzi – 25.02.2021.  

Nr. 40. 
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