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HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de ac(iune privind serviciile sociale

pentru anul 2021, administrate qi finanfate din bugetul local al Comunei
URDARI , Jude{ulGorj

Consiliul Local al Comunei Urdari, judelul Gorj ;

AvAnd in vedere i 1

- raportul de specialitate nr.ofi'Y(/tf, tl6.tt:ll al Compartimentului
Asistenli SocialS;

- referatul de aprobare nr.
Urdari;

al Primarului Comunei

- prevederile art. 4 din Legea asistenfei sociale nr. 29212011, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile art. I din Legea nr. 27712010 privind aloca{ia pentru
suslinerea familiei, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

- prevederile art. 1 din Legea nr.44812006 privind proteclia gi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

- prevederile art. 1, alin. I din Legea nr. 1712000 privind asistenla sociald

a persoanelor vdrstnice, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- prevederile art. I din H.G. nr. 79712017 pentru aprobarea regulamentelor

cadru de organizare qi funcfionare ale serviciilor publice de asistenld sociald qi a

structurii orientative de personal;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparen[a decizionalS

in administrafia public6;
- prevederile H.C.L. URDARI nr. 56 din 26.07.2019 privind aprobarea

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici qi

privati la nivelul comunei URDARI, judetul Gorj pentru perioada2019-2024,
- prevederile H.C.J Gorj nr. 71 din 23.04.2021 privind avizarea Planului

anual de acfiune privind serviciile sociale pentru ant;J 2021, administrate gi

finanlate din bugetul local al Comunei URDARI, JudelulGorj;
- prevederile art. 129, alin. 2,lit. d, coroborat cu alin. 7,lit. b din O.U.G

nr.5712019- privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- avizul comisiilor de specialitate.
in temeiul art.l36, alin l, art. 139, alin. 3, lit. a qi art. 196, alin. I din

O.U.G nr.5712019- privind Codul administrativ, cu modificiare qicompletlrile
ulterioare,

HOTARA$rE:
Art.l. Se aprobd Planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru

anul 2021, administrate gi finanlate din bugetul local al Comunei URDARI,
Jude{ul Gorj, conform anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta

hotarare.



Art.2. Prevederile prezentei hotdrAri vor fi duse la indeplinire de

C ompartimentul Asistenld SocialS gi Compartimentul Contabi I itate.
Art.3. Prezenta hot6rdre se comunicd Compartimentului Asistenld

Social6, Compartimentului Contabilitate, Primarului Comunei Urdari qi

Instiruliei Prefectului- Judeful Gorj.
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