
ROMÂNIA  

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 88  

privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate si 

finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2020 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând referatul de aprobare nr. 90/10.03.2020 al consilierilor: Vîscan Robert 

Ionuţ, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, 

Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr. 3633/05.03.2020 al Administraţiei 

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea Planului anual de 

acţiune pentru serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului 

Ploieşti pentru anul 2020; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107/26.03.2020 al Direcţiei  

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte; 

Ţinând cont de avizul  Comisiei nr. 5 pentru protecţie și asistență socială din data de 

10.03.2020; 

Luând în considerare adresa nr.1608/30.01.2020 prin care Administraţia Serviciilor 

Sociale Comunitare Ploieşti transmite spre consultare Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială și Protecţia Copilului Prahova, Planul anual de acţiune pentru serviciile sociale 

administrate și finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2020; 

Având în vedere procesul verbal nr. 3291/28.02.2020 privind consultarea 

furnizorilor publici și privaţi, asociaţiilor profesionale și organizaţiilor reprezentative ale 

beneficiarilor serviciilor sociale; 

            În baza prevederilor  articolului 112  alin. (3) lit. b) și articolului ale 118 din Legea 

nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile articolului  3  alin. (2) litera b) din Anexa nr. 2 a 

Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare 

și funcţionare ale serviciilor publice de asistentă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

 

          În temeiul articolului 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) litera b), articolul 139, 

alin. (3) litera a) și articolul 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă Planul anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2020, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



          Art. 2 Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 martie 2020 

 

 

 

 

 

                                                               Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana-Geanina SERBINOV 


