
Dosar III-E-5                                  
                                                          ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                  HOTARAREA NR.043 
                                                 din 13 februarie 2020 
 
pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale unor Unitati 
Administrativ Teritoriale din Judetul Braila 

 
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 13 februarie 2020; 
Avand in vedere: 

- Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean 
Brăila; 

- Raportul de specialiate intocmit de Directia Administratie Publica, Contencios din 
cadrul Consiliului Judetean Braila; 

- Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de administrație publică locală, juridică, 
relații publice, integrare, relații internaționale, Comisia pentru sanatate si protectie 
sociala; 

- Adresa nr.6841/18.12.2019 a Primariei Ciocile, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.27360/18.12.2019; 

- Adresa nr.154/15.01.2020  a Primariei Romanu, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.986/17.01.2020; 

- Adresa nr.157/15.01.2020  a Primariei Unirea, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.993/17.01.2020; 

- Adresa nr.257/15.01.2020  a Primariei Baraganul, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.1207/21.01.2020; 

- Adresa nr.144/16.01.2020  a Primariei Bertestii de Jos, judetul Braila, inregistrata 
la Consiliul Judetean Braila cu nr.941/17.01.2020; 

- Adresa nr.95/16.01.2020  a Primariei Rosiori, judetul Braila, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila cu nr.889/16.01.2020; 

- Adresa nr.177/17.01.2020  a Primariei Faurei, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.1047/20.01.2020; 

- Adresa nr.241/17.01.2020  a Primariei Movila Miresii, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.1023/20.01.2020; 

- Adresa nr.99/17.01.2020  a Primariei Salcia Tudor, judetul Braila, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.1022/20.01.2020; 

- Adresa Primariei Visani, judetul Braila, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu 
nr.2010/20.01.2020; 

- Adresa nr.1004/16.01.2020 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.882//16.01.2020 vazand 
conformitatea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate 
din bugetul local al Unitatii Administrativ-Teritoriale  - comuna Ciocile cu Strategia 



Judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023, aprobata prin 
H.C.J. Braila nr.233/2019; 

- Adresa nr.2639/23.01.2020 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.1468//23.01.2020 vazand 
conformitatea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate 
din bugetul local al Unitatii Administrativ-Teritoriale  - Faurei, Movila Miresii, Salcia Tudor 
si Visani cu Strategia Judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-
2023, aprobata prin H.C.J. Braila nr.233/2019; 

- Adresa nr.2408/23.01.2020 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.1469//23.01.2020 vazand 
conformitatea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate 
din bugetul local al Unitatii Administrativ-Teritoriale  - Romanu,Unirea,Baraganul,Bertestii 
de Jos si Rosiori cu Strategia Judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 
perioada 2019-2023, aprobata prin H.C.J. Braila nr.233/2019; 

- Prevederile art.3, alin 2 lit.”b” si art.5 alin.5 din Anexa nr.2 , respectiv anexa nr.3, 
a H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale 
serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal; 

- Prevederile art.118 alin.3 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de 
actiune privind serviciile administrate si finantate din bugetul consiliului 
judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

- In temeiul art.182 alin.1 si art.196 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1 – Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Ciocile, judetul Braila, prevazut in anexa 1, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Romanu, judetul Braila, prevazut in anexa 2, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 3 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Unirea, judetul Braila, prevazut in anexa 3, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 4 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Baraganul, judetul Braila, prevazut in anexa 4, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 5 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 



Teritoriale Bertestii de Jos, judetul Braila, prevazut in anexa 5, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.6 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Rosiori, judetul Braila, prevazut in anexa 6, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 7 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Faurei, judetul Braila, prevazut in anexa 7, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 8 -  Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Movila Miresii, judetul Braila, prevazut in anexa 8, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 9 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Salcia Tudor, judetul Braila, prevazut in anexa 9, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 10 - Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Unitatii Administrativ 
Teritoriale Visani, judetul Braila, prevazut in anexa 10, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 11 – Prin intermediul Compartimentului cancelari si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios prezenta hotarare se comunica Unitatilor Administrativ 
Teritoriale mentionate anterior, judetul Braila. 

 
 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


