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PROIECT  DE HOTĂRÂRE    Nr.  10 / 4  februarie  2020  privind aprobarea 

Planului  anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din 
bugetul  local 

 
  Primarul comunei Cicarlau   judetul Maramureș, analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 
administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 
completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

 Luând act de:  
Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 

aprobare nr.753/2020, raportul compartimentului de resort nr.754/2020, referatul 
Compartimentului  de asistentă  nr. 755 /2020 ;   

- HCL NR. 47/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 
Compartimentului de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cicârlău; 

- HCL 65/25.10.2019 privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Cicârlău, judetul Maramures; 

- - PV  de control nr. 159/ 12.06.2019 al Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie 
Socială Maramures; 

 În temeiul:  prevederilor art. 3 alin 2, lit b, art.5 din anexa nr. 3 la HG nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice 
de asistenta sociala si a structurii orientative de personal ; art. 112 alin 1 si alin 3 din 
Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale,   art . 129 alin 1 si 2 , lit b si d  si art .196 alin 1, lit 
a, art. 197 si art. 198 din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si 
modificările ulterioare  
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PROPUN  
  

 Art. 1  Aprobarea Planului  anual de actiune privind serviciile sociale administrate 
si finantate din bugetul  local,  potrivit   anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotarare. 
             Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează  
primarul comunei Cicârlău  si Compartimentul de asistentă socială.  
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

 
          - Institutiei Prefectului Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   
          -  Primarului comunei Cicârlău 
         -   Compartimentului de asistentă socială  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  
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