
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2022 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 
februarie 2022 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni  înregistrată sub nr. 
4307/2021, Raportul compartimentului de specialitate nr. 4308/2021; 

- Raportul de avizare al Comisiei de muncă şi protecţie socială, protecţia 
copilului, tineret şi sport întocmit în acest sens; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 15/2022 privind aprobarea 
Bugetului local pe anul 2022; 

- Ordinul 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; 

- prevederile art. 5 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,  Proces – 
verbal de afișare înregistrat cu nr. 4311/2021; 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) 
lit. ”b”, alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a”  din OUG nr. 57/2019 



privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale existente la 

nivelul Comunei Suseni pentru anul 2022, conform Anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Suseni și Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Suseni. 
 Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
şi instituţiilor interesate şi o va afişa public. 
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