
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

HOTARARE 

pentru aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate 

și/sau  finanțate din bugetul local  

 
 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere  prevederile: 

- raportul Compartimentului de asistenta sociala si sanatate din cadrul UAT  Pietroasele, 

înregistrat cu numărul 202 din data de 18.01.2021; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzău, înregistrat la numărul 

219 din data de 18.01.2021;  

- prevederile art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 

- prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicată, 

cumodificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

- prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică – Republicată. 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021 furnizate de 

Compartimentul de ,,Asistenta sociala si sanatate” al Unitatii Administrativ teritoriale Pietroasele, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

de ,,Asistenta sociala si medicala” al Unitatii Administrativ teritoriale Pietroasele. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind  

Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Banica Ionel 

                                          contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

Nr.4/25.02.2021 

 

https://idrept.ro/00061183.htm


Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total 

de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 


