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HOTĂRÂREA Nr.25 
privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

local al comunei Runcu pentru anul 2022 
 
 

 Consiliul Local Runcu, județul Gorj;  
 Având în vedere:  
 -  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
 - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Runcu;  
 - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 103 din 29.03.2022 pentru avizarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Runcu pentru anul 2022.;  
 - Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) alin.(7), lit.b),din OUG 57/2019 privind Codul Administrtiv; 
 - Prevederile art. 112, alin.(3), lit.b) și art.118 alin.(1)-(3) din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, 
actualizată; 
 - Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;  
 - Prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;  
 -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. 

In temeiul art.139, art.196 alin.1, litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.(1) Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
local al comunei Runcu pentru anul 2022, conform anexei nr.1.  
 (2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Runcu prin 
Compartimentul asistență socială.  
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Primarului comunei 
Runcu, Compartimentului Asistență Socială şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare sau publicare pe 
pagina pe site-ul www.runcugorj.ro. 
          Adoptată în ședința  ordinară din data de 29.04.2022 cu un număr de 15 voturi „ pentru” din cei 
15 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
  Data: 29.04.2022 
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