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JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.5/26.01.2021 
privind  aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate  

şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel pentru anul 2021 
 

 
 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară  ; 
  Analizând  referatul  nr.57/14.01.2021 al   domnului  primar Banzea I. și raportul 
nr.58/14.01.2021 întocmit de către compartimentul de asistenţă socială ,  
   Având în vedere  : 

 -  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul județului Argeș  
-  art. 129 ,alin.7 ,lit.b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ potrivit căruia 

,,Consiliul Local   asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind servicii sociale pentru protecția copilului ,a persoanelor cu 
handicap ,a persoanelor vârstnice ,a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială  ”  

-art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale ,cu modificările și completările ulterioare  
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare  ale 

serviciilor publice de asistență social  și a structurii orientative de personal 
- Ordinul nr. 1086/20.02.2018 privind aprobarea modelului cadru al planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local  
Ţinând cont de  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 

  În  temeiul art.139  ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ     : 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1 Se aprobă    Planul anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel pentru anul 2021 conform Anexei nr.1  

Art.2 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 

 
 
Dată astăzi  :26.01.2021 

  
 
  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Anghel Boarță  Ion                                                          Secretar general 
         Boboc Remus Eduard 
 
 Nr.consilieri prezenţi :13 
 Nr. Voturi  -   pentru  :13 
        -împotrivă :0 


