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HOTĂRÂREA NR. 106
Din 17 IUNIE 2020
Privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 al Direcției de
Asistență Socială din cadrul U.A.T.Pecica
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 17.06.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.25664 din 02.06.2020,
-Raportul de specialitate al doamnei Săvulescu Diana, director executiv Direcția de Asistență
Socială,
-Prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.155 din 29.05.2020 privind
avizarea Planului de acțiune pe anul 2020 ale serviciilor sociale administrate și finanțate din
bugetul Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Pecica,
-Ordinul Ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modeluluicadru al Planului annual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul Consiliului județean/Consiliului local/Consiliului General al Municipiului București,
- Art. 112(3), lit.a) și lit.b) şi art. 118(1), (2) și (3) din Legea nr. 292/2001Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile art.2-b) și art.3 din Anexa 2 la HG 797/2017pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta
sociala si a structurii orientative de personal;
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune pentru anul 2020 al Direcției de Asistență Socială din
cadrul U.A.T.Pecica, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin d-na Săvulescu Diana,
director executiv și se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
- D-na Săvulescu Diana, director executiv Direcția de asistență socială U.A.T.Pecica.
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