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                                                       JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.49 
                                     din 31 MARTIE 2021 

 
 

privind:  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de 
catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila  pe 
anul 2021 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 martie 2021; 

          Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
rapoartele intocmite de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  
inregistrat sub nr. 6481/10.02.2021, Directia Strategii de Dezvoltare nr.5923/23.03.2021 si 
Directia Administratie Publica-Contecios nr.5921/23.03.2021; 
          Vazand: 
          Avizele Comisiei pentru strategii, studii prognoze economico-sociale si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Hotararea Guvernului Romaniei nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare si functionare ale serviciilor sociale publice de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal; 

Hotararea Colegiului Director al DGASPC Braila nr.2/10.02.2021 privind avizarea 
consultativa a Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de catre 
DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila pe anul 2021   

Hotararea Comisiei Judetene de Incluziune Sociala nr.1/22.03.2021 privind avizarea 
consultativa a Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de catre 
DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila pe anul 2021   

In temeiul art.182  si art.196 alin 1 litera “a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 - Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate de catre 

DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila pe anul 2021, prevazut in 
anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia  Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

Art.3 - Prin grija Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. 

 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
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