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H O T Ă R Â R E A nr.19 
 

din 30 martie 2020 
 

privind: aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local  

 
Initiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului: 710 din 26.02.2020. 
              Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, întrunit în ședința ordinară din 30.03.2020; 
              Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.710 din 26.02.2020; 
              Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Oancea nr.711 din 26.02.2020; 
              Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 - activitate economico-
financiară, activități social culturale, culte, juridică si de disciplină ; 
             Având în vedere prevederile art.112 alin.3 lit.(b) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011- 
Legea asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare; 
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Județului Galați nr.70/2020 privind avizarea Planului de 
acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local; 
              Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(d), alin.7 lit.(b) din din  O.U.G. nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare; 
             In baza art.196 alin.1 lit. a  din  O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ cu 
modificările si completările ulterioare; 
 
                                                            H O T Ă RĂ Ș T E  
 
             Art.1  Se aprobă Planul de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Victor 
Chiriloaie, compartimentul de asistență socială iar comunicarea către Prefectul Județului Galați va fi 
asigurată de secretar general Dima Elisabeta. 
 
            Președinte de ședință                                                       Contrasemnează pentru legalitate      
                                                                                                                     Secretar general, 
 
             Niculina BOGATU.                                                                    Elisabeta DIMA 
 
 
Oancea – 30 martie 2020 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =  9   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =   9   consilieri 
Au votat”pentru”9 , Au votat ”împotrivă” 0,  Abţineri 0.  
 


