
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN                  

 
H O T Ă R Â R E A  nr. 39/2020 

pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3814 din 13.03.2020 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3820 din 13.03.2020; 
- adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui nr. 158 

din 13.02.2020 și nr. 6452 din 25.02.2020;   
- avizul favorabil nr.  3207/20.02.2020 al Instituției Prefectului-Județul Vaslui cu 

privire la Planul de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
pentru anul 2020; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 41/2014 privind aprobarea Strategiei 
Județene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană și 
Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din  Ordonanța de urgență a Guvernului       

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de asistență 
socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale 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 al art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

                                    H O T Ă R Ă ŞT E: 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.    
                                                                                       

                                      Vaslui, 20 martie 2020 
 
       PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 
 
 

              Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                 Diana-Elena Ursulescu                                                                                                   
 
 












































































































































































































































































































































