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 HOTARARE 
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate  din bugetul comunei Șieu Măgheruș pentru anul 2021 
 
 

Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat in sedinta 

ordinara  in data de 31.05.2021; 

Având în vedere : 

 - Referatul de aprobare nr. 2415 din 30.03.2021  a Primarului comunei Șieu Măgheruș 

privind necesitatea aprobării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate  din bugetul Consiliului  Local al Comunei Șieu Măgheruș pentru anul 2021; 

- Raportul de specialitate nr. 2416 din 30.03.2021 întocmit de Compartimentul Asistenţă 
socială prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate  din bugetul Consiliului  Local al Comunei Șieu Măgheruș pentru anul 

2021; 

- Avizul consultativ favorabil transmis de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud prin Adresa 
nr.IVC/7517 din 19.04.2021; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 59/29.08.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

a serviciilor sociale la nivelul comunei Șieu Măgheruș, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru perioada 
2019-2023; 

-Avizul  nr.22 / 27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local 

Sieu Magherus; 

-Avizul  nr. 9 / 27.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliul Local Sieu 

Magherus; 

 -Avizul  nr. 9 /26.05.2021 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului  Local 

Sieu Magherus; 

- prevederile art.112 alin.3 lit.b ,art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Ordinului nr. 1.086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului 

anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată ,cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. ee), art. 129 alin. (2) lit. d)  şi alin. (7) lit. p), art. 139 
alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate  
din bugetul Consiliului  Local al Comunei Șieu Măgheruș pentru anul 2021, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre are caracter normativ şi se aduce la cunoştinţă publică în termen 
de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin publicare pe site-ul www.comuna-

sieumagherus.ro. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Șieu Măgheruș şi Compartimentul Asistenţă socială. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Șieu Măgheruș cu 

cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri ,din numărul de 12 consilieri 

locali prezenţi la şedinţă. 
Art.5. Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Șieu 

Măgheruș,  cu : 
- Primarul comunei Șieu Măgheruș; 
- Compartimentul Asistenţă socială; 
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- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bistriţa, str. Sucevei, nr. 

1-3, judeţul Bistriţa-Năsăud;  
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Bistriţa, str. Liviu Rebreanu, nr. 59, 

judeţul Bistriţa-Năsăud;  
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, nr.1, judeţul 

Bistriţa-Năsăud. 
 

 

NR.              29 

DATA DE   31.05.2021  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                           DORU-DAN CIOCAN 

 

 

                                                                        CONTRASEMENEAZA PENTRU  LEGALITATE 

                                                                                        SECRETAR GENERAL AL UAT 

                                                                                             MARINELA DALIA DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


