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HOTĂRÂRE 
privind  

aprobarea Planului anual de acţiune  
privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Rușețu 

 
 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului comunei Rușețu înregistrată la nr.2928/22.06.2018, prin 

care se propune necesitatea adoptării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Rușețu; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, înregistrat la 
nr.2929/22.06.2018; 
           -prevederile art. 84 alin.(1), art.112 alin.(3) lit.b) și ale art.118 din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare:  

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.1, alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.19 şi al art.45, alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1.- Aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate de 

Compartimentul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.planul de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza legii 416/2001, conform 
anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul comunei Rușețu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Ruşeţu. 
 

x 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 29 iunie 2018, cu 
respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi  pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali 
în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  
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