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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea Planului anual de 

actiune privind serviciile sociale administrate si finantate 

din bugetul Consiliului Local al Comunei Hidiselu de Sus, pentru anul 2020 
 

           Având în vedere:  

 - Procesul verbal de control nr. 6306/04.12.2018 al Agenției Județene pentru 

Plăți și Inspecție Socială Bihor prin care se stabilește ca măsura elaborarea Planului 

anual de actiune; 

- Documentul de fundamentare a Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate la nivelul comunei Hidiselu de Sus cu nr. 3404/21.06.2019.  

-  Expunerea de motive a Primarului comunei Hidiselu de Sus; 

 - Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Autoritate Tutelara si 

Asistenta Sociala, înregistrat sub nr. 3412/21.06.2019; 

           - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

Tinand cont de prevederile:  

- Art. 112 alin. 3 lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

- Art 3 alin. (2) lit. b), art. 5 si art. 6 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 3 la 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; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, coroborat cu 

art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administratiei Publice Locale 

nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate 

si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Hidiselu de Sus, pentru anul 

2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Hidiselu de Sus, prin aparatul sau de specialitate. 

Art.3.   Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

- Primarul Comunei Hidiselu de Sus 

- Compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala  

- Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Bihor 

- La dosar 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA           CONTRASEMNEAZA 

                       Florian Pentea                                             p. SECRETAR 
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Nr. 40 

Hidiselu de Sus, 27 iunie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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