
 

Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

                        CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                            HOTARAREA NR.10 
                                      din 28 IANUARIE 2021 

 

pentru: emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților 

Administrativ Teritoriale Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, Bertestii de Jos, 

Dudesti, Faurei, Surdila-Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele. 

 

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în ședință ordinara la data de 28 ianuarie 2021; 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Aministratie Publica, Contencios din 

cadrul Consiliului Județean Braila;  

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații 

internaționale;  

- Avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială;  

- Adresa nr. 4789/10.12.2020 a Primăriei Romanu, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25097/10.12.2020; 

- Adresa nr. 4585/04.12.2020 a Primăriei Visani, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 24595/07.12.2020; 

- Adresa nr. 6811/08.12.2020 a Primăriei Jirlau, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 24788/08.12.2020; 

- Adresa nr. 6260/08.12.2020 a Primăriei Galbenu, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25195/11.12.2020; 

- Adresa nr. 6565/08.12.2020 a Primăriei Bertestii de Jos, județul Brăila, înregistrată 

la Consiliul Județean Brăila cu nr. 24710/08.12.2020; 

- Adresa nr. 6805/14.12.2020 a Primăriei Dudesti, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25282/14.12.2020; 

- Adresa nr. 7265/11.12.2020 a Primăriei Faurei, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25352/14.12.2020; 

- Adresa nr. 4114/15.12.2020 a Primăriei Surdila-Gaiseanca, județul Brăila, 

înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 25514/15.12.2020; 

- Adresa nr. 6675/14.12.2020 a Primăriei Gropeni, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25579/16.12.2020; 

- Adresa Primăriei Tufesti, județul Brăila, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu 

nr. 25479/15.12.2020; 

- Adresa nr. 4021/16.12.2020 a Primăriei Gemenele, județul Brăila, înregistrată la 

Consiliul Județean Brăila cu nr. 25677/17.12.2020; 

- Adresa nr. 55746/06.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Brăila, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 284/06.01.2021 vizând 

conformitatea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul local al Unităților Administrativ-Teritoriale:  Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, 

Bertestii de Jos, Dudesti, Faurei, Surdila-Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele cu  



 

 

Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023, 

aprobată prin H.C.J. Brăila nr. 233/2019; 

- Prevederile art. 3, alin. (2), lit. b) și art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 2, respectiv Anexa 

nr. 3,  a H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;  

- Prevederile art. 118, alin. (3), din Legea  asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate  din bugetul consiliului 

județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București; 

- În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E :  

  

Art.1. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Romanu, județul Brăila, prevăzut în anexa 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Visani, județul Brăila, prevăzut în anexa 2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Jirlau, județul Brăila, prevăzut în anexa 3, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Galbenu, județul Brăila, prevăzut în anexa 4, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Bertestii de Jos, județul Brăila, prevăzut în anexa 5, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.6. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Dudesti, județul Brăila, prevăzut în anexa 6, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.7. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Faurei, județul Brăila, prevăzut în anexa 7, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.8. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Surdila-Gaiseanca, județul Brăila, prevăzut în anexa 8, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art.9. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Gropeni, județul Brăila, prevăzut în anexa 9, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.10. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Tufesti, județul Brăila, prevăzut în anexa 10, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.11. - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ 

Teritoriale Gemenele, județul Brăila, prevăzut în anexa 11, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.12. - Prin intermediul Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios prezenta hotărâre se comunică Unităților Administrativ - 

Teritoriale menționate anterior, județul Braila.  

  
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
  

        PRESEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZA 
                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


