
JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA  ROATA DE JOS 

CIF 5123608  

Str. Republicii nr. 65 , comuna Roata de Jos, TEL/FAX:0246/266115,  

PRIMAR 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 din data de 11.03.2022 

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

din bugetul Consiliului Local al comunei Roata de Jos,  

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere :  

• Referatul de aprobare al primarului Roata de Jos, judetul Giurgiu, înregistrată la nr. 

123/1873/11.03.2022; 

• 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 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 anual de actiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului 

judetean/Consiliului local/Consiliului general al Municipiului Bucuresti;  

• Prevederile art. 155, alin. (1),  lit. d, art. 129 alin. alin.(2) lit.b), lit. (7), lit b, art 139 alin 1si 

art.196 alin 1,lit a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările li 

completările ulterioare,  

 

   În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 Art. 1  Se aprobă ,,Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022 

furnizate de Compartimentul de Autoritate Tutelară, Asistență socială și Arhivă  din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos”, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 



Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei Roata 

de Jos prin Compartimentul de Autoritate Tutelară, Asistență socială și Arhivă  și va fi co-

municată  instituțiilor publice interesate de către secretarul general al comunei Roata de Jos 

care va efectua și publicitatea hotărârii prin afișare la sediul unității și publicare pe site-ul 

propriu.   

 

 

Inițiator  

Primar GHIDĂNAC MARIN  

                                Avizează, 

                                                                          Secretar General al comunei Roata de Jos,  

                                                               ALEXANDRESCU CAMELIA CON-

STANȚA 

 

 

 

 

 

Adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”, _-_voturi „împotrivă”, __-_„abțineri” din to-

tal de ____ consilieri prezenți, din numărul de consilieri locali în funcție  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


