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H O T A R A R E A  NR.10 

Din 10  Decembrie 2022 
 

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

comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila; 

 Avănd în vedere: 

 Adresa nr.2566/31.01.2022 a Consiliului ,judetean Braila prin care s-a emis avizul consultativ favorabil 

pentru Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Romanu , judeţul Braila 

pentru anul 2022 

- Expunerea de motive  Primarului comunei Romanu,jud.Braila; 

- 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 2022;  

- Avizele comisiilor de specialitate; 

      -    Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentruaprobarearegulamentelor-

cadru de organizareşifuncţionare ale serviciilorpublice de asistenţăsocialăşi a structuriiorientative de personal 

 Ordinul 1086/2018 privindaprobareamodelului-cadru alPlanului anual de acţiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2022 

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

Înbaza art.155,alin.1,lit.a,cși d,alin.4,lit.a,alin.5,lit.a din OUG nr.57/2021; 

 În temeiul art.156,alin.1 și 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

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

jud.Braila  pentru anul 2022, 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 si tuturor persoanelor interesate 

 

Presedinte de sedinta,                                                      Contrasemneaza, 

Chihaia Dan LucianSecretar general comună, 

 Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE H O T A R A R E 

Din 8  Decembrie 2022 
 

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

comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila; 

 Avănd în vedere: 

 Adresa nr.2566/31.01.2022 a Consiliului ,judetean Braila prin care s-a emis avizul consultativ favorabil 

pentru Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Romanu , judeţul Braila 

pentru anul 2022 

- Expunerea de motive ; 

- 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 2022;  

      -    Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentruaprobarearegulamentelor-

cadru de organizareşifuncţionare ale serviciilorpublice de asistenţăsocialăşi a structuriiorientative de personal 

 Ordinul 1086/2018 privindaprobareamodelului-cadru alPlanului anual de acţiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2022 

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

Înbaza art.155,alin.1,lit.a,cși d,alin.4,lit.a,alin.5,lit.a din OUG nr.57/2021; 

 În temeiul art.156,alin.1 și 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

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

jud.Braila  pentru anul 2022, 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 si tuturor persoanelor interesate 

 
 

PRIMAR, 

IONIȚĂ  STELUȚA 
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