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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 77/2020 
 

privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt 
marginalizate social şi a Programului anual privind măsurile pentru prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale 
 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8611/10.09.2020 al viceprimarului comunei 

Ozun, d-na. Szabó Anna-Mária; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8612/10.09.2020 al primarului comunei Ozun 

dl. lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 51 și art. 60 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate 
prin HG. nr. 1149/2002; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (7) lit. b din OUG. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. - Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt 
marginalizate social, potrivit anexei nr. 1 la prezenta. 
 ART. 2. - Se aprobă Programul anual privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, conform anexei nr. 2 la prezenta. 

ART. 3. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul 

comunei Ozun și Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Comisia internă de verificare a 
sesizărilor privind persoanele, familiile marginalizate social. 

 
Ozun, la 11 septembrie 2020. 
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