
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.108 

DIN 23.12.2019 

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul Consiliului local Şimand pentru anul 2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

23.12.2019 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Viceprimarului comunei Șimand, d-nul Sodinca Iustin-

Constantinescu; 
- Raportul de specialitate al d-nei Milaş Marcela-Voichiţa, consilier compartiment 

asistenţă socială; 
- Prevederile art.112 alin.(3) lit.(b) şi art.118 din Legea nr. 292/2011, legea asistenței 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.3, alin.(2), lit.a şi b, art.4 şi art.5 din Anexa nr.3 la H.G. nr.797/2017, 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.(d), alin.(5) lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Primăriei comunei Şimand nr.5266/19.11.2019, înregistrată la Consiliul 
judeţean Arad sub nr.25490/20.11.2019, prin care planul anual de acţiune a fost trimis 
spre consultare Consiliului Judeţean Arad; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand; 
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri; 
  În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

      HOTĂRĂŞTE: 
  
ART.1. - Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului local Şimand pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Compartimentul de asistenţă 
socială din cadrul Primăriei comunei Şimand şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ – 
Compartiment Juridic;    

 
Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 
       Bogdan Petru                       Secretar general  

 Brîndaş Lavinia 
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