
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Primăria comunei Dor Mărunt și 

Cabinet Individual de Psihologie Roșu Florina 

 

Consiliul local Dor Mărunt, jud. Călărași, întrunit în ședință ordinară la data de 21 aprilie 2021 

 

Având în vedere:  

• Cererea doamnei Roșu Florina, reprezentant al Cabinetului Individual de Psihologie Roșu Florina 

prin care solicită încheierea unui acord de parteneriat în vederea desfășurării activității de servicii 

psihologice în com. Dor Mărunt înregistrat cu nr. 1649/06.04.2021; 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt înregistrat cu nr. 105/09.04.2021; 

• Raportul de specialitate nr. 106/09.04.2021 al Compartimentului Asistența Socială, 

privind fundamentarea proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea Acordului 

de cooperare. 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 14/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 99/21.04.2021; 

• Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 28, art. 35 alin. (2), art. 88, art. 112 alin (1) alin. (3) lit. c), si lit. q), art. 119 alin. (1), din Legea nr. 

292/2011 privind Legea asistenței sociale; 

• Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modificările 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor  art. 129 alin.(1), (2) lit.c), d) și e), (6) lit b), (7) lit b), (9) lit. a),  precum si ale art. 

139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit a) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Primăria comunei Dor Mărunt și Cabinet 

Individual de Psihologie Roșu Florina având ca scop realizarea în comun a serviciilor de specialitate 

pentru persoanele vulnerabile, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Primarul comunei Dor Mărunt cu semnarea Acordului de cooperare 

prevăzut la art 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Dor Mărunt și compartimentele de specialitate.  

Art.4. Secretarul general al comunei Dor Mărunt va comunica prezenta hotărâre persoanelor și 

instituțiilor interesate.  

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

 Ioan TUDOR                                  Constantin Alecsandru VĂTA FU                

                                                                           

Nr.   26      

 Dor Mărunt, 21 aprilie 2021 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


