ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

Consiliul local al comunei Petrachioaia, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 09.03.2020;
Având în vedere:
PROCESUL VERBAL DE CONTROL Nr. 37/05.06.2019 incheiat de inspectorii din cadrul AJPIS
Ilfov in urma controlului avand ca obiectiv:„Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de
asistență socială și a structurii orientative de personal, de către serviciile publice de asistență socială”, în
cadrul campaniei „CONTROLUL DE FOND AL SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ”- Etapa 2, Controlul direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale
municipiilor/ oraşelor și compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor;
- Ordinul 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
- prevederile art.140 alin. 1 si alin 3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit ,,a’’, art. 197 alin. 1, art. 243 alin 1
lit ,,a’’ si ,,b’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
-Referatul de specialitate cu nr. 2860/06.03.2020 all Compartimentului de asistenta sociala prin care se
propune aprobarea Planului anual privind serviciile sociale;
-Expunerea de motive a primarului comunei nr. 2861/06.03.2020;
-prevederile art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit d si e, alin 7 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Adopta prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă Planul anual privind serviciile sociale , conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin aparatul de
specialitate;.
Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare se comunica in termenul legal Institutiei
prefectului judet Ilfov, pentru verificarea legalitatii.

Presedinte sedinta
Gliga Viorel
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Adoptata in sedinta extraordinara din data de 09.03.2020
Cu un nr. 11 voturi pentru, din 11 consilieri prezenti, din 11 consilieri in functie.
PETRACHIOAIA, ILFOV

Contrasemneaza
Secretar
Ionita Ninel

