
 

                                                         ROMANIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro 

mail: contact@primariarupea.ro 

 

 
 

Page 1 of 2 
 

 

                                                                                                     
 

H O T A R A R E A nr. 119 
Din 11.11.2021 

privind aprobarea planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate în 2022 

 

Consiliul Local al Orasului Rupea, intrunit in sedinta publica extraordinara la 

data de 11.11.2021,   

Având în vedere:  
- Referatul de Aprobare al primarului Orasului Rupea;  

- raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala din cadrul primăriei, prin 

carer se propune aprobarea Plan anual de actiune privind serviciile sociale furnizate 

de Directia de Asistenta Sociala Rupea;  

- prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;  

- dispozițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a 

modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi 

a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea  

 

    În conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) li.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale cu completările și modificările ulterioare.  

    În raport cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

    Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 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;  
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        Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

     Cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare  

      În temeiul art 129 alin (1), art 139 alin (1) din Ordonanta de Urgenta privind Codul 

Administrativ nr. 57/2019 

   

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

      Art.1 Se aprobă planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022, 

conform anexei 1  care face parte integrantă din prezenta.  

 

      Art.2 Se desemnează primarul orasului Rupea, domnul Opris Alexandru și Directia de 

Asistenta Sociala cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Consilier local                                                                             Secretar General U.A.T.  

Prof. Baba Dorin Ioan                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  10 5 10 - - 
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