
 

                        PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

Nr.18/2021 

PROIECT DE  HOTARARE 

pentru aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale finantate din 

bugetul Consiliului local al comunei Albestii de Arges pe anul 2021 

 

Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges: 

         Avand in vedere: 

- referatul de arobare nr.3816 / 15.06.2021, al d-ui primar, Popa Gabriel; 

- raportul de specialitate nr.3817 / 15.06.2021 intocmit de catre compartimentul de 

resort;        

          Vazand prevederile : 

- art.112 alin.(1), alin.(3), lit.b), art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.3 alin.(2) lit.b) din Anexa nr.2 a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta 

sociala si a structurii orientative de personal, cu modificarile ulterioare prin H.G. 

nr.417/2018; 

- Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 

actiune pentru serviciile sociale administrate sifinantate din bugetul consiliului 

judetean/ consiliului local/ Consiliului General al municipiului Bucuresti; 

 Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

           In conformitate cu art.129 alin.(2) lit.d), alin.(4) lit.a) si alin.(7) lit.b) coroborat cu 

art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

           In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ, 

  

H O T A R A S T E : 

 

          Art.1. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale finantate din bugetul 

Consiliului local al comunei Albestii de Arges pentru anul 2021, conform Anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

       Art.2. Primarul, prin organele de specialitate, va aduce la indeplinire prezenta hotarare. 

       Art.3.Prezenta hotarare va fi afisata pe site-ul Comunei Albestii de Arges: 

albestiidearges..ro pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata, prin grija 

Secretarului General al comunei Albestii de Arges, Institutiei Prefectului – judetului Arges, 

Primarului comunei Albestii de Arges si Compartimentului de asistenta sociala.  

                         

Data: 15.06.2021 
 

Initiator proiect,                                                                                   Avizat, 

Primar,                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

Popa Gabriel                                                                                       Isfan Elena 
    

 


