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HOTARARE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei 

Dumitra, jud. B-N, pentru perioada 2019-2029 
si a Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din 

bugetul local al comunei Dumitra, pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta 
ordinara in data de 28.11.2019, in prezenta a 14 consilieri, avand in vedere: 

- Procesul-verbal de control nr. 70/13.11.2018 al AJPIS B-N; 
- Raportul nr. 3871/08.10.2019 prezentat de d-na Buda Violeta-Alina, 

consilier in cadrul Compartimentului asistenta sociala; 
- Expunerea de motive nr. 3887/08.10.2019 a primarului comunei Dumitra; 
- anuntul nr. 3888/08.10.2019 care a fost afisat la sediul Primariei Dumitra; 
- Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N, pentru perioada 2020-2029 
- procesul-verbal de afi~are nr. 77/10.10.2019 si procesul-verbal de 

dezafi~are nr. 93/28.11.2019; 
- prev. HG nr. 797/2017 privind pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a 
structurii orientative de personal -Anexa nr. 3; 

- prev. art. 112 (3) lit. a din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale; 
- prev. ordinului MMJS nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 

Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i finantate 
din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 
Prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala m 
administratia publica; 

In temeiul prev. art. 129 (2) lit. d, (7) lit. d, art. 139(1), art. 155(1) lit. d, (5) lit. c 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 
ART. 1: Se aproba Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei 

Dumitra, jud. B-N, pentru perioada 2019-2029, potrivit anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2: Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate 
si finantate din bugetul local al comunei Dumitra, pe anul 2020, potrivit anexei nr. 2, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 3: Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrati v. 



ART. 4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Buda 
Violeta-Alina, inspector in cadrul Compartimentului asistenta sociala si secretarul 
comunei Dumitra. 

ART. 5: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Durnitra 
cu: Primarul comunei Dumitra, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei 
Dumitra, AJPIS B-N si Institutia Prefectului jud. B-N. 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", din 14 consilieri prezenti. 




