
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Dolj 
 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 2262/14.02.2022 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate 

comun al Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ și al 

Direcției Economice nr. 4114/17.02.2022, raportul Serviciului Juridic nr. 

4242/17.02.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 2 lit. a), art. 3 alin. (3) lit.b), art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din 

Anexa nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului la Hotărârea de Guvern 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, Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018, art.118, 

alin.(4) din Legea asistenței sociale, nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 și art. 

196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul Consiliului Județean Dolj, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 
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     PREȘEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                           SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                    AL JUDEȚULUI 

         

                                                                             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 



Anexa  la Hotărârea nr. 68/2022




























