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HOTĂRÂREA NR. 14 

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul 

comunei Dănești , judeţul Gorj pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Dănești, judeţul Gorj;
Avănd în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenţă socială, cu

propunerea de aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul comunei Dănești,județul Gorj, pentru anul 2021; 

- Adresa Consiliului Județean Gorj cu nr. 1173/08.02.2021,
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Dănești județul Gorj

      -   Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017
pentru  aprobarea  regulamentelor-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dănești
In temeiul art.196 alin.(1) lit.a și, art. 136, art. 155 alin.(1) lit. c din OUG 
57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se  aprobă  Planul  anual  de  acţiune  privind  serviciile
sociale acordate la nivelul comunei Dănești jud.Gorj  pentru anul 2021,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
încredinţează  Compartimentului  de  Asistenţă  Socială  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești, jud.Gorj.
     Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Gorj



- Primarului și Compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei
comunei  Dănești,Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția
Copilului Gorj  și se afișează la sediul instituției.

 Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  25.02.2021  cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 
contra si 0 voturi  abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 
consilieri în funcție.
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