
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 41/2021 

privind aprobarea planului anual  de actiune privind  serviciile sociale specifice Direcţiei  
de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului  Local al oraşului Haţeg, pe anul 

2021 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 25 martie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 35/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 3092 din 12.02.2021 prin care se propune aprobarea 
planului anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei de asistenţă socială, 
aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Haţeg, pe anul 2021 în scopul respectării 
prevederilor legale aplicabile. 

Având în vedere: 
a)adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Deva nr. 
4572/12.02.2021, înregistrată la Primăria oraşului Haţeg sub nr. 3035/2021, din care rezultă 
că planul de acţiune pentru servicii sociale, propus a fost comunicat spre consultare şi avizat 
favorabil; 
b)raportul întocmit de direcţia de asistenţă socială, înregistrat sub nr. 5518 din 16.03.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 6402 din 25.03.2021; 
d)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr.  6414 din 25.03.2021; 
e) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6422 
din 25.03.2021; 
f)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6430 din 25.03.2021;  
            În conformitate cu prevederile art.118 alin. (1)-(3) din Legea nr.292/2011  a asistentei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. 
(1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
            Art. 1 Se aprobă planul anual de actiune privind serviciile sociale specifice Direcţiei 
de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Haţeg, pe anul 2021, 
conform anexei  la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primar prin intermediul Direcţiei 
de asistenţă socială, în condiţiile  legii.       

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişează la Sediul Consiliului local al oraşului Haţeg în 
locurile special amenajate şi se publică pe pagina de internet a Primăriei oraşului Haţeg. 



           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei de Asistentă Socială, Direcţiei economice, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat şi Compartimentului Administraţie publică locală.  
 
 
Haţeg,   la  25 martie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  17   din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate simplă, art. 5 lit.ee)  –   9 voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -     17                  

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 

 
 
 
 

 

 


