
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 5/2021
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate

din bugetul consiliului local al comunei SĂSCIORI pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Săsciori, judetul  Alba, intrunit in sedinta -extraordinară  cu 
convocare de îndată- în ziua de  14 ianuarie 2021;

Având în vedere:
-raportul de specialitate intocmit de insp.Țârlea Ana, prin care se propune aprobarea 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul 
consiliului local al comunei SĂSCIORI pentru anul 2021;

-referatul de aprobare întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, prin care propune
aprobarea  Planului  anual  de  acțiune  privind  serviciile  sociale  administrate  si  finanțate  din
bugetul consiliului local al comunei SĂSCIORI pentru anul 2021;

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 buget-finante;
– raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.2 pentru activităţi social-culturale,

culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
În conformitate cu prevederile:

          - Legii nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale  cu modificările şi completările ulterioare; 
-HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi  funcţionare ale

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal ;
- Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune

privind  serviciile  sociale  administrate  și  finanțate  din  bugetul  consiliului  județean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului București

-art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(7) lit.b, din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ;

În temeiul art.139 alin.(1) ,art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,

 H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Aprobă planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate

din bugetul consiliului local al comunei SĂSCIORI pentru anul 2021, conform anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
compartimentul de Asistenţă Socială Săsciori. 

Art.3.  Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004; 

Art.4. Prezenta hotărâre  se va comunica: 
 -    Instituţiei Prefectului-Județul Alba
– Compartimentului de asistență socială Săsciori
–
– Consiliului local al comunei Săsciori
–  se aduce la cunoştinţă publică prin afişare  pe site-ul instituţiei www.comunasasciori.ro

Săsciori la 14 ianuarie 2021
Președinte de ședință                                      Contrasemnează pentru legalitate
    Consilier local                             p. Secretar general al comunei,

        MARTIN MIHAI-GEORGE                                          Maria-Monica Ilea


