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H O T Ă R Â R E A    NR.    /2021 
pentru aprobarea Planului anual de acțiune 

 privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021 
 
 
 Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de ----
---- 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1.028 din data de 22.01.2021 prezentat 
de domnul Bedea Iulius-Gelu, primarul orașului Simeria, prin care propune aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021; 
 Ținând cont de adresa nr.41.899 din 22.12.2020, înregistrată la Direcția de Asistență Socială 
subordonată Consiliului local al Orașului Simeria sub nr. 14.953 din 22.12.2020, prin care Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Hunedoara  
confirmă faptul că Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 
2021 este elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și recomandă ca din acesta să facă 
parte doar obiectivele celor două Programe de Interes Național a căror finanțare s-a prelungit; 
 În temeiul dispozițiilor art.112, alin.3, lit.,,b'' și ale art.118, alin.3 din Legea Asistenței Sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General 
al Municipiului București, ale art. 5 alin. (1) din Anexa 2 a HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată precum și ale art.129, alin.2, lit ,,d'', alin.7, lit.,,b'', ale art.139, alin.1 și ale art.196 alin.1 lit. 
’’a’’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
      H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1 - Aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 
2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Direcția de Asistență 
Socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria.  

Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul 
Hunedoara, Secția Contencios Administrativ. 
 Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică Primarului 
orașului Simeria, Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului local al orașului Simeria și 
Instituției Prefectului Județului Hunedoara. 
 
Simeria, 22 ianuarie 2021  
 
 

           INIȚIATOR, 
    Primar, BEDEA IULIUS-GELU  
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           jr. Todor Nicolae - Adrian 
 


