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                                                                             H O T A R A R E A  NR.18 

                                                                                     Din 25.02.2021 

 
 

              Privind ; aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul  

comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2021 

 

 

 Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila întrunit în ședință ordinară; 

 Avănd în vedere: 

 - Adresa nr.2161 din 29.01.2021 a Consiliului Judetean Braila prin care s-a emis avizul 

consultativ favorabil pentru Planul anual privind serviciile sociale la nivel de comună ;  

             - Expunerea de motive a primarului localității; 

  - Avizele Comisiilor de specialitate; 

             - Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu propunerea de aprobare a 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Romanu, pentru anul 

2021;  

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

actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local;   

              - Prevederile art.118 ,alin.1-3 din Legea nr.292/2011 privind asistenta socială; 

   - In baza art.155,alin.1,lit.a,c si d ,alin.4,lit.a,alin.5,lit.a din OUG nr.57 din 05.07.2021 

   - In temeiul art.156,alin.1 si 2 din OUG nr.57 din 05.07.2021 privind Codul Administrativ; 

 
    

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1  Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 

Romanu, jud.Braila  pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.A.S. Romanu , 

jud.Braila. 

      Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Braila 

- S.P.A.S. Romanu  

- Tuturor persoanelor interesate 

 

                  Presedinte de sedinta,                                                                     Contrasemneaza, 

         Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                            Secretar  general comună, 

                                                                                                                   Zainea Cristian George 
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           PROIECT  DE  HOTARARE 

                                                                 Din 16.02.2021 

 

              Privind ; aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul  

comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2021 

 

  

 Avănd în vedere: 

 - Adresa nr.2161 din 29.01.2021 a Consiliului Judetean Braila prin care s-a emis avizul 

consultativ favorabil pentru Planul anual privind serviciile sociale la nivel de comună ;  

             - Expunerea de motive a primarului localității; 

             - Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu propunerea de aprobare a 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Romanu, pentru anul 

2021;  

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

actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local;   

              - Prevederile art.118 ,alin.1-3 din Legea nr.292/2011 privind asistenta socială; 

   - In baza art.155,alin.1,lit.a,c si d ,alin.4,lit.a,alin.5,lit.a din OUG nr.57 din 05.07.2021 

   - In temeiul art.156,alin.1 si 2 din OUG nr.57 din 05.07.2021 privind Codul Administrativ; 

 
    

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1  Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 

Romanu, jud.Braila  pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.A.S. Romanu , 

jud.Braila. 

      Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Braila 

- S.P.A.S. Romanu  

- Tuturor persoanelor interesate 

 

Initiator proiect 

Primar 

Ionita Steluta 
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