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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea planului de acțiune al serviciilor sociale la nivelul comunei Bughea de Jos,  

județul Argeș 

 
Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş. 

 Având în vedere: 

    ➢ Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bughea de Jos, înregistrat cu nr.852/10.02.2021 

privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bughea de Jos, județul 

Argeș și raportul de specialitate al Compartimentului de asistență socială, cu propunere de aprobare a planului 

de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bughea de Jos, județul Argeș, înregistrat cu 

nr.853/10.02.2021; 

        Văzând: 

    ➢ Avizul Direcției de Asistență Publică și Protecția Sociala nr.R20713/21.01.2021 

    ➢ Prevederile art. 112 alin.(1) și art.3 lit.(b), art.115 alin.1 lit.(a) și alin.2, art.118 alin.1 și alin.2, art.119 

alin.1 și alin.2, art.120 lit.(d), art.140 alin.2, art.141 alin.1 –3 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    ➢ Prevederile art.2 lit (c) și art.3 alin 2 lit.(b) și (g), art.5 alin.1 – 6   din Anexa nr.3 la HG nr.797/2017;  

    ➢ Prevederile art.129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit.b din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ      

    ➢ Prevederile anexi la Ordinul nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

       Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală 

       În temeiul art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

      

      Art1. Se aprobă Planul de Acțiune  privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Bughea de Jos, județul 

Argeș, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2. Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bughea de Jos va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.  

     Art.3. Prezenta hotarâre se comunică Prefecturii judeţului Argeş și se aduce la cunoștință public prin 

afișare la sediul Primăriei, prin grija secretarului comunei Bughea de Jos.  

 

 
   Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

        Consilier local,                                                                                                    Secretar general,  

Marcel Gavrilescu                   Bianca  State-Golumbeanu  

                                              
            

 

 

 

 
    Nr.13/25 februarie 2021 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13 voturi pentru, 0  voturi contra, 0 abțineri. 
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