
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.12 

din  31 ianuarie 2020 

privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local pentru anul 2020 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 ianuarie 2020 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, nr. 

119/15.01.2020; 

- raportul de specialitate întocmit de doamna Pantea Nicoleta, inspector în cadrul Compartimentului 

de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor înregistrat cu 

nr.120/15.01.2020; 

-  avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile art.112 alin.(3) lit.b) și ale art.115 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. 4, ale art.4 alin.2 și conform Anexei nr.3, art.3 alin.(2) lit.b) din HG.797/2017 

pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a  serviciilor publice de asistență 

socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin (7)  litera (b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Votul „pentru” a 11 consilieri, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută de 
prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Comunei Socodor pentru anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă planul de acțiuni și măsuri promovate în anul 2020, conform anexei nr.2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul aparatului specialitate al Primarului comunei Socodor.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Compartimentului de asistență socială, se  

duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi 

se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 
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