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 H O T Ă R Â R E A   Nr. 28/2019 
Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate 

în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Borsec 
 

   Consiliul local oraș Borsec. 
   Având în vedere raportul de specialitate a compartimentului 

de  Asistență Socială și Protecția Copilului  prin care  este arătat necesitatea 

adoptării unei hotărârii cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Borsec 
înregistrat sub nr.35/2019. 

   În baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și în 

conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul județului Harghita, Avizul Consultativ din partea 

Consiliului Județean Harghita – Comisia teritorială de incluziune socială nr.128 
din 2019 înregistrată sub nr.357/2019  

   Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru 

administrație, învățământ, sănătate, protecție social din cadrul Consiliului local.  

   În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art.36(2), lit. d), art.36(4) 
lit.c), art. 36(9) şi art.45(1), art.115 (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată 

2007  privind administrația publică locală, modificat și completat,  şi cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, modificat prin completare în 2013 
H O T Â R E Ș T E : 

   Art.1.   Aprobă „ Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială 

Borsec” în forma și conținutul prezentat   , conform anexei   care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.19/2019 adoptată în acest sens.  
          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredințează  Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.                          

          Art.4.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișaj. 

          Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                                        Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

verificării legalității actului administrativ; 



               compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

 
  Borsec, la  23  aprilie  2019  

 
 
          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

         Moșneag Ilona    
 
 
 


