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Nr. 18/01.02.2023 

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile 

sociale pe anul 2023 

 

Ing. Anastase Moraru, primarul orașului Isaccea, 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului orașului Isaccea, în calitate de initiator  nr. 1374 din 

01.02.2023,  referatul de necesitate al Direcției de Asistență Socială nr. 1373/01.02.2023, 

- H.C.L. nr.170/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției de Asistență Socială, a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor sociale la nivelul 

orașului Isaccea pentru perioada 2018-2028; 

În conformitate cu prevederile: 

- Pct b), alin. (3), art. 112, secțiunea 2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexei nr.2 -  art.3, alin.2, lit.b, art.5 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială 

și a structurii orientative de personal; 

- Ordinului nr.1086/2018 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; 

- art. 129, alin. (7) lit. b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

În temeiul art. 136, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

PROPUNE: 

 

Art.1 – Se aprobă Planul de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile 

sociale pentru anul 2023 conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 – La data aprobării prezentei hotărâri orice prevederi contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3 – Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea prezentei în conformitate cu 

prevederile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019, Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei 

orașului Isaccea și consiliilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Isaccea. 
 

Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 8 

 

        

 

          INIȚIATOR,                                 AVIZAT DE LEGALITATE,      

             PRIMAR                               SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI 

           

         Moraru Anastase                                        Burada Elena  
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