
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 19/2021
cu privire la aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Covasna,

pentru anul 2021

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
25  februarie  2021,  ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcție (15).

Analizând:
-  Referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de

specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor pentru învăţământ,
cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret şi pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul
general al oraşului,

- Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul   Consiliului  Local  al  oraşului  Covasna,  pentru anul  2021,  adresa
Fundaţiei creştine Diakonia, cu privire la consultarea Planului Anual de Acţiune
privind serviciile  sociale  pe anul 2021,
          În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.b, art.115 alin.2 şi art.118
din Legea nr.292 din 20 decembrie 2011 a asisţentei sociale, cu modificările şi
completările  ulterioare,   art.8  alin.1  din  Legea  nr.197 din  1  noiembrie  2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare,   art.3 alin.(2) lit.b din Anexa nr.2 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,  Ordinul  nr.  1086 din 20 februarie
2018 privind  aprobarea  modelului-cadru  al  Planului  anual  de  acţiune  privind
serviciile  sociale  administrate  şi  finanţate  din  bugetul  consiliului
judeţean/consiliului  local/Consiliului  General  al  Municipiului  Bucureşti,  HCL
nr.71/2019 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la
nivelul oraşului Covasna în perioada 2019-2029 şi a Planului Anual de Acţiune
privind serviciile sociale pe anul 2019,  HCL nr.146/2020 cu privire la aprobarea
Strategiei  Integrate  de  Dezvoltare  Urbană  a  oraşului  Covasna  pentru  perioada
2021-2027, 



În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit.b, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi  completările
ulterioare;
               Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a
- consilieri

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul  Consiliului Local al oraşului Covasna, pentru anul 2021,
conform Anexei la prezenta.
Art.2. -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărari  se
încredintează  Direcţia  de  Asistentă   Socială  din  cadrul  Primăriei  oraşului
Covasna. 
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