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Privind: aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate de 

Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T Ruginești pentru anul 
2022 

  
 Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere: 
 
            - raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1298/2022, cu privire la aprobarea 
Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ruginești 
și finanțate din bugetul local al U.A.T Ruginești pentru anul 2022. 
            - referatul de aprobare a primarului comunei Ruginești, judetul Vrancea; 
            - Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale: 
            - 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 modificarile si completarile 
ulterioare; 
           - Ordinului nr. 1.086/2018 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; 
          - În raport cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - HCJ nr. 14/25.01.2022 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru 
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local 
Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T Ruginești, Consiliului Local Pufești și 
finanțat din bugetul local al U.A.T Pufești, Consiliul Local  Gologanu și finanțat din 
bugetul local al U.A.T Gologanu, Consiliului Local Slobozia Bradului și finanțat din 
bugetul local al U.A.T Slobozia Bradului, Consiliului Local Păunești și finanțat din 
bugetul local al U.A.T Păunești și Consiliul Local Milcovul și finanțat din bugetul local 
al U.A.T Milcovul pentru anul 2022; 
   
             În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art. 
196 alin.1 lit. a, art. 197, alin. 1), alin. 2), alin. 4), art. 198, alin. 1) si alin. 2), art. 200, 
art. 243 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
           
                                                                             PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 



 Art. 1 Să se aprobe Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate de 
Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T Ruginești pentru anul 
2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect. 
 
            Art. 2 Să se desemneze primarul comunei Ruginești și Compartimentul de 
asistență socială cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 
              
 
 
              Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Ruginești și pe pagina de web a instituției și se comunică: 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vrancea, Primarului Comunei, Compartimentului de 
asistență social, prin grija secretarului general al comunei Ruginești, județul Vrancea, 
în termenul prevăzut de lege. 
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