
 ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___24__/2023 
privind aprobarea Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023  
 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
   Având în vedere referatul de aprobare  nr.1615/26.01.2023 la proiectul de 
hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
   Văzând adresa nr.6301/25.01.2023 și referatul nr.6300/25.01.2023 ale 
Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, precum și procesul-verbal al Comisiei privind incluziunea socială a Județului 
Hunedoara, transmis de directorul general al  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara cu adresa nr.6759/26.01.2023; 
   În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 lit.b și ale art.5 din Anexa nr.1 - 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului României 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 și 
completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
nr.1086/2018 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;  
   În baza dispoziţiilor art.173 alin.5 lit.b și ale art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
   Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica Instituției 
Prefectului-Județul Hunedoara și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara, prin grija Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 
a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

 
  

     PREŞEDINTE,                                                                  AVIZAT: 
   Laurențiu Nistor                                       SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
         Daniel Dan   
 



 
 

 
 
 
 

ANEXA 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  NR._24____/2023 
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