
ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 15986/22.07.2019 prezentat de președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune modificarea Planului de acțiune pentru anul 2019 

privind  serviciile  sociale  administrate  și  finanțate  din  bugetul  județului  Prahova  și 

Raportul nr. 16032/23.07.2019 al Direcției juridic contencios și administrație publică; 

-  Prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) și ale art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

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; 

-  Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 45/19.04.2019 privind aprobarea 

Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul județului Prahova; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova nr. 

IA 21770/26.06.2019, prin care se solicită modificarea Planului de acțiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova; 

În temeiul prevederilor art. 174 alin. (5) lit. b) și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se modifică Planul de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul județului Prahova astfel: 

La Capitolul I lit. B. pct. B.IV. CENTRE REZIDENȚIALE PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, în tabelul cu denumirea centrelor, 

denumirea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Puchenii 

Mari, după procesul de reorganizare, va fi Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Puchenii Mari. 
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 

45/19.04.2019 privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova rămân neschimbate. 
Art.3 Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  Direcția  Generală  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 
 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 
 
 
 

Ploiești, 26 iulie 2019 

Nr. 96 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 



 

ROMÂNIA                                                                           

JUDEȚUL PRAHOVA                                         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE  

Nr. 15986/22.07.2019 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) lit. b din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările și completările ulterioare Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova a elaborat Planul de acțiune pentru anul 2019 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova, 

aprobarea acestuia fiind realizată prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 

45/19.04.2019. 

 Ulterior aprobării, s-a constatat o eroare în cuprinsul planului, astfel că, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin adresa nr. IA 

21770/26.06.2019 a solicitat îndreptarea de eroare materială.    

Având în vedere cele prezentate propun Consiliului Județean spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                    

JUDEȚUL PRAHOVA                                                                

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ                                                          

Nr. 16032/23.07.2019 

 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 

 

  

 Conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 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, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova a elaborat Planul de acțiune pentru anul 2019 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova. Acesta 

a fost aprobat, conform art. 118 alin. (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 

45/19.04.2019. 

Ulterior aprobării, s-a constatat o eroare în cuprinsul planului, astfel că, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prin adresa nr. IA 

21770/26.06.2019 a solicitat îndreptarea de eroare materială.    

 Având în vedere cele prezentate fost inițiat proiectul de hotărâre pe care îl avizăm 

favorabil. 

        

Director Executiv 

Alina Georgiana Tincă 


