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HOTĂRÂRE NR. 11/2020 

privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru 

anul 2020 

  

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr.17 /2020, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, judeţul Harghita; 

  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti înregistrat sub 

nr.36/2020; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.37/2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Dăneşti, înregistrat sub nr.38/2020; 
 

 În conformitate cu prevederile; 

- art.112, alin.3, lit.a) și b) precum și art.118 din Legea nr. 292/2011 asistenței 

sociale; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit.d), alin. (7) lit.b), și art.196  alin.(1), lit.a) 

din Ordonnța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2020 

conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Harghita în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Harghita, Serviciului Public de Asistență Socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului prin afişare la sediul Primăriei comunei 

Dăneşti. 

 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Consilierul social din cadrul Primăriei comunei Dăneşti. 
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Dăneşti, la 29 ianuarie 2020 

 

 

Președintele de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


