
R O MAN I A
JUDETUL GALATI 

COMUNA PRIPONE$TI 
CONSIL/UL LOCAL 

HOTARAREA nr.16 
din 26.06.2018 

Privind: aprobarea Planului anua/ de actiune privind serviciile sociale Pripone�ti 
tn cadrul compartimentului de Asistenta Socia/a ,n anul 2018 

Initiator: Borza Lucian- Primar al comunei Pripone9ti, judetul Galati, validat prin sentinta civila nr. 139212016, 

pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosarul nr. 2691/ 324/ 2016. 

Nr de inregistrare si data depunerii proiectului: 2009 din data de 19.06.2018 

Consiliul local al comunei Pripone$ti, judetul Galati, intrunit in $edinta ordinara din data de 
26.06.2018 

Analizand Expunerea de motive a Primarului com u n e i P r  i p o n e $  t i  nr.2009/ 19.06.2018, prin 
care se propune aprobarea Planului anual de aqiune privind serviciile sociale Pripone$ti Tn cadrul 
compartimentului de Asistenta Socia la aflata 1n subordinea Consiliului Local al com u n e i Pr i p o ne� ti; 

Avand in vedere raporetul de specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala nr. 
2011 din 19.06.2018 prin care propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale Pripone$ti in cadrul compartimentului de Asistenta Sociala in anul 2018. 

Avind in vedere avizul comisiiloe de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Avand in vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. a) 9i bl din Legea nr. 292 din 20 decembrie 

2011 - Legea asistentei sociale, cu modificarile $i completarile ulterioare, $i cele ale Legii 
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

Tn conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d., art. 36 alin. 6 lit. a punctul 2, alin. 9 $i 
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale cu modificarile $i completarile 
ulterioare 

Consiliul local al comunei Priponesti; 

HOTARA$TE 

Art.1. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale Pripone$ti in cadrul 
compartimentului de Asistenta Sociala in anul 2018 conform Anexei nr.1.care face pa rte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza primarul comunei 
Pripone$ti, judetul Galati. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati, Primarului, Secretarului, 
Directiei de Asistenta Socia la din cadrul Consiliului Judetean Galati. 

PRE$EDINTE DE �EDINTA, TRASEMNEAZA 
SECRETAR 

NETE GEORGEL BIRA IA 



Hotarirea a fast adoptata in sedinta ordinara din data de 26.06. 2018 

Total consilieri care compun Consiliul local : 11 

Total consilieri prezenti la sedinta : 

Au votat,, Pentru,, 

,,Contra,, 

,,Abtineri,, 

11 

11 




