
 
 
 
 

 
 

Avizat pentru legalitate 
Secretar 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 441/20 din 15.01.2021 
privind  aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2021 al Directiei de 

Asistență Socială,  la nivelul orașului Slănic 
   Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 
             Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea, Primar al  orașului 
Slănic, nr. ______ din ____.01.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi Raportul  de 
specialitate al Direcţiei de asistenţă Socială  , nr.____/__ din  _______2021, cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea    aprobării Planului anual privind serviciile sociale   al Directiei de Asistență Socială,  la 
nivelul orașului Slănic.; 

     Având în vedere prevederile din : 
-  art.112 și art.119 din Legea nr.292 /2011 a asistenței sociale , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
-  Art.3 alin.3, lit.b  şi art.5  din H.G. nr.797 din 8.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor 

cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative 
de personal,  cu modificările şi completările ulterioare ; 

   În temeiul art  129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. b),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  
din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;          

H O T Ă R Ă Ş T E: 
               Art. 1. -  Se aprobă  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2021 al 
Direcţiei de Asistență Socială,  la nivelul orașului Slănic,  conform anexei , parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

     Art. 2. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Slănic .  
  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 
                                                                            
Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. ____                     
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___ (majoritate simplă) 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 
 
 



 

 

 
Nr. 442/21 din 15.01.2021 
 
 

                                                       REFERAT DE APROBARE  
 

1.  TITLUL ACTULUI  ADMINISTRATIV  
  

                 Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
pe anul 2021  al Directiei de Asistență Socială,  la nivelul orașului Slănic. 
 
 

2. MOTIVUL EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV 
             
            Având în vedere: 

- prevederile din  Legea nr.292 /2011 a asistenței sociale , cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora  autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii 
sociale au obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea 
acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile 
asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu, iar pentru 
asigurarea unor servicii sociale adecvate şi de calitate, autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia de a asigura resursele umane, financiare şi materiale, în conformitate cu reglementările în 
vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de acţiune în domeniu. 
          Se propune  spre aprobare  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale în anul 2021 al 
Direcţiei de Asistență Socială, la nivelul oraşului Slănic, care cuprinde obiectivele specifice şi 
activităţile  ce vor fi desfăşurate . 
      Faţă de cele de mai sus, am  iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, prin care se propune  aprobarea  
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale , pe anul 2021 al Directiei de Asistență Socială,  pe 
la nivelul orașului Slănic. 

   

                                                                   PRIMAR ,  
                                                         DANELUȘ COSTEA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA  ORAŞULUI   SLĂNIC 
STR. Alexandru  Odobescu  Nr.2 ,  Cod Postal 106200 ,CUI 2843604 

Tel: 0244 / 240299   ;   Fax: 0244/240704 
                   slanic@prefecturaprahova.ro, contact@primariaslanic.ro 
  

                                                             
Nr. 575/31din 20.01.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la Proiectul de hotărâre nr. 441/20 din 15.01.2021  privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale pe anul 2021 al Direcției  Generală de Asistență Socială  

 

              Planul anual de acțiune privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei orașului Slănic se elaborează în conformitate cu prevederile art.112 , alin. (3) , lit.b) 

din Legea nr.292/2011 și cuprinde date  privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente și  serviciile sociale propuse pentru înființare. 

              Planul anual de acțiune poate fi modificat ca urmare unor modificari intervenite în structura 

aparatului de specialitate al primarului și a modificării sau apariției unor acte normative. 

             Având în vedere faptul că toate acțiunile prevăzute în plan sunt în concordanță cu legislația în 

vigoare din domeniul asistenței sociale și cu specificul problemelor și nevoilor de natură socială din 

oraș, avizăm favorabil  Proiectul de hotărâre nr. 441/20 din 15.01.2021  privind aprobarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2021 al Direcției  Generală de Asistență Socială 

 

 

 

 REFERENT,      INSPECTOR, 
 ASISTENȚĂ SOCIALĂ     ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 VASILIU IORDANA     BUNESCU-DRAGU SIMONA 
 

 


