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Nr.3 din 17.01.2022 

 
PROIECT DE H O T A R A R E 

 

pentru aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate 

și/sau  finanțate din bugetul local  
 

Primarul comunei Pietroasele, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- raportul Compartimentului de asistenta sociala si sanatate din cadrul U.A.T.  

Pietroasele, înregistrat cu nr. 178 din data de 17.01.2022; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzău, 

înregistrat la nr.179 din data de 17.01.2022;  

- prevederile art. 112 alin.(3), lit.b) si art.118 alin.(1) si (3) din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.5 din 

anexa nr.2 la HG.nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 

orientative de personal; 

- prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale 

nr.1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de actiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului 

judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

- prevederile O.G. 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. 

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

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

https://idrept.ro/00061183.htm


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

2022 furnizate de Compartimentulde ,,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 sanatate” 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. 

 

 

 

Initiator, 

Primar 

                                               Cornel Enache                                  avizat, 

                                                                                                       Secretar general 

                                                                                                     Matache Aurelia  

 

 

 

 

 


