
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea Planului de acliune privind serviciile sociale

administrate 9i finanlate din bugetul Consiliului Local Valea Stanciului,
judelul Dolj pentru anul 2022

Consiliul local Valea Stanciului, judelut Dolj;
Av6nd in vedere:

- Referatul nr.15588/2022 intocmit de c5tre Compartimentul Asisten!5 Social5
din cadrul PrimSriei Valea Stanciului, judelul DoU..

Referatul de aprobare nr. 298312022 al primarului comunei Valea Stanciului.
Prevederile art.112 alin.(3) lit.b), art.113 alin.(1), art.114 alin.(1) 9i art.118 din
Legea nr.292l20Ll privind asistenla socialS , cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare..
Prevederile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modific5rile si
com plet5rile ulterioare.
Prevederile Legii nr.44812006 privind protegia 9i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare.
Prevederile Legii nr.27212004 privind proteclia 9i promovarea drepturilor
copilului, republicat5, cu modificdrile 9i completSrile ulterioare.
Prevederilor Legii nr.1712000 pentru asistenla socialS a persoanelor v6rstnice,
republicat6, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.
Prevederile Legii nr.L97l202L privind asigurarea calitSlii in domeniul
serviciilorsociale , cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.
Prevederile art.2 lit.c),art.3 alin.(2) lit.b) din Anexd 2 , art.5 din Anexa 3 din
H.G. nr,797 120L7 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 9i
funclionare ale serviciilor publice de asisten!5 socialS 9i a structurii orientative
de personal , cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare.



- Ordinul nr.1086l20LS privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de
actiune privind serviciile sociale administrate 9i finanlate din bugetul Consiliului

_ Judelean/Consiliul LocaUConsiliulgenearlal MunicipiuluiBucuregti.
tn temeiul art. Lzg t alin.(l) , alin.(7) lit.b) , art.139 alin.(l) gi art.196
alin.(l) lit.a) din O,U.G, nr.57l2OL9 privind Codul Administrativ, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopt5 prezenta HOTAnAnT

Att.l.Se aprob5 Planul anual de acliuni privind serviciile sociale administrate 9i
finanlate din Bugetul Consiliului Local Valea Stanciului , judelean Dolj pentru anul
2022 , furnizate de Compartimentul Asisten!5 Social5 din cadrul aparatutui de
specialitate al primarului comunei Valea Stanciului, judelul Dolj , conform Anexei ,
care face parte integrant5 din prezenta hot5rSre.
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului, judelul Dot , prin aparatul de specialitate
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Aft.3.Prezenta hotSr6re va fi comunicatd primarului comunei , Prefecturii Judetului
Dolj 9i va fi publicat5 pe site-ul Prim5riei valea stanciurui.
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