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PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2023 
 

 
Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţa ordinară azi ___________; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 100778 din 20.10.2022 al Primarului Municipiului Braşov în 

calitate de inițiator,  
În conformitate cu prevederile: 
-art. 112, alin. (3), lit. b), lit. k), art. 118, alin. (1), alin. (2), alin (3) din Legea nr. 292/2011 

a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;  
-art. 3 alin. alin. (2) , lit b) din anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al 

direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor 
din H.G 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;  

- H.G. 440/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;  

-H.G. 558/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forței de muncă 2021 
- 2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei naţionale 
pentru ocuparea forței de muncă 2021 – 2027;  

-H.G. nr.344/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor (SNDD) 
2022 – 2026;  

-H.G. nr.560/2022 privind aprobarea Strategiei Guvernului României României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;  

-Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliul 
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local/Consiliul General al Municipiului București; 
- H.C.J.  nr. 214/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la 

nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei;  

-H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 
Municipiul Brașov, pentru perioada 2019-2023. 
 În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. 
b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2023, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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