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HOTĂRÂRE 

pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, comuna Mătăsari și 

comuna Scoarța  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
-Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

-Adresa nr. 931/24.02.2020 a  Primăriei comunei Berlești, județul Gorj, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 2652/27.02.2020 

-Adresa nr. 1396/24.02.2020 a  Primăriei comunei Mătăsari, județul Gorj, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 5732/27.04.2020 

-Adresa nr. 4768/09.04.2020 a  Primăriei comunei Scoarța, județul Gorj, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 5336/15.04.2020 

-Prevederile art. 3, alin. (2), lit. b) din Anexa nr. 3 a  Hotărârii Guvernului României nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal; 

-Prevederile  art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 3,  a H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

-Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate  din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului București. 

-Prevederile art. 118, alin. (3), din Legea  asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

              -În temeiul art. 182, alin.(1), și art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Se avizează  Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna  Berlești, comuna Mătăsari și comuna 

Scoarța, județul Gorj. 

 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Unităților Administrativ Teritoriale –  comuna  Berlești, comuna 

Mătăsari și comuna Scoarța,  județul Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

        PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                               

                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu         

 
                        

 

Nr. 63 

Adoptată în şedinţa  din 30.04.2020 

Cu un număr de 31 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
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