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Proiect de hotărâre nr. 221/2021 

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

administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2022 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând  referatul de aprobare nr. 336/127 din 17.12.2021 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, administrate şi finanţate din 
bugetul local, pentru anul 2022, în scopul respectării prevederilor legale aplicabile. 

Având în vedere: 
a)adresa Consiliului Judeţean Hunedoara-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Deva nr. 57475/12.02.2021, din care rezultă că planul de acţiune pentru servicii 
sociale, propus a fost comunicat spre consultare şi avizare respespectă prevederile legale.
  
            În conformitate cu prevederile art.118 alin. (1)-(3) din Legea nr.292/2011  a asistentei 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 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, administrate şi 
finanţate din bugetul local, pentru anul 2022, 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 instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                        
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, Compartimentului Administraţie publică locală, Direcţiei de Asistentă Socială 
şi prin intermediul acesteia tuturor structurilor şi instituţiilor interesate,.  
 
Haţeg ,  17 decembrie 2021 

     
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 


