
JUDETUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                      

H O T Ă R Â R E A  nr. 7 din 28 01 2022  

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate 

din bugetul Consiliului Local al comunei Dobarceni, judetul Botosani  

  

Consiliul local al comunei  Dobarceni, judetul Botosani, întrunit în şedinţă ordinară în data de,    
Având în vedere :  

• Referat  de aprobare  al primarului comunei Dobarceni, judetul Botosani, înregistrată la nr .15 din 

15 01 2022 ;  

• raportul Compartimentului de asistenta sociala, înregistrat sub nr 14 /15 01 2022  

• raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului local  

• prevederile art.112 alin.(3) lit.b),art.113 alin.(1),art.114 alin.(1) 118 din Legea  nr292/2011-privind 

asistenta  sociala cu modificarile si completarile ulterioare;  

• prevederile O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările și  completările   ulterioare;  

 prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 

modificările și completările ulterioare;  

• prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor  copilului, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

• prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• prevederile Legii nr197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor  sociale cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

• prevederile  art.2  lit.c),art.3  alin.(2) lit.b) din anexa 2,art.5 din anexa 3 din H.G. nr. 797/2017 din 8 

noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

• Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului annual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului  

  judetean/Consiliului local/Consiliului general al Municipiului Bucuresti;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), (7)lit b, art 139 alin 1si art.196 alin 1,lit a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,  

    

HOTĂR ĂŞTE:  
Art. 1  Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022 furnizate de 

Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobarceni, 

județul Botosani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de 

asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobarceni, județul Botosani  

 .  

          Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor 

interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in monitorul oficial al institutiei la adresa  

    

    

Preşedinte   de şedinţă,         

MATIESCU MARCEL,          

                                                                   Contrasemnează,  

                                                                                                Secretar general  

                                                                                                  Cimbru Liliana  

 

 

 


