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HOTĂRÂREA Nr. 19 

Din 29.06.2021 

Privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 

nivelul comunei Cudalbi, județul Galați, pentru perioada 2021-2027 si 

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului local al comunei Cudalbi, județul Galați, in 

anul 2021. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUDALBI, JUDEȚUL GALAȚI, 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar in calitate de inițiator al proiectului,din conținutul 

cărora rezultă necesitatea și legalitatea acestuia cu nr. 173/s/23.06.2021; 

- raportul de specialitate al referentului de specialitate Miron Eugenia cu nr.174/s/23.06.2021;  

- avizul favorabil dat proiectului de către comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 

cu nr. 175/s/23.06.2021; 

-având în vedere dispozițiile art.3, alin.(2) lit.a și lit.b din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului 

nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-având in vedere dispozițiile art. 112, alin.(1), lit.a, art.117,alin.(1), art.118, alin.(1), alin.(2) și 

alin.(4) din legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificarile și completarile ulterioare; 

-având in vedere dispozițiile art.129, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

-în temeiul art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

-în temeiul art.196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 



Art.1. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei 

Cudalbi, județul Galați, pentru perioada 2021-2027, conform anexei nr.1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art.2. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

local pentru anul 2021, conform anexei 2 , parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prin grija Secretarului Unității Administrativ Teritorială Cudalbi, hotărârea va fi 

comunicată Instituției Prefectului jud. Galați, Primarului comunei Cudalbi și va fi adusă la 

cunoștință publică în condițiile legii. 
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