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Nr. 4 din 25.01.2021 
 

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 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. 

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 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      

https://idrept.ro/00061183.htm
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Nr.202 din  18.01.2021                                                                                        

    APROB, 

                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                         CORNEL ENACHE 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiuni privind  

serviciile sociale administrate și/sau  finanțate din bugetul local 

             Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de 

Compartimentul  de Asistență Socială si sanatate din cadrul UAT Pietroasele  

se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în Strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Pietroasele, conform 

prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

              Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială 
este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure 

realizarea obiectivului său major - asistarea persoanelor care, din cauza unor 

motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-
şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 

pentru integrarea socială. 

            În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru 
anul 2021 s-a ţinut cont în primul rând de  scopul Compartimentului de 

Asistență Socială  şi sanatate si anume prevenirea sau limitarea unor situaţii 

de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi 

servicii sociale. 

Aplicarea  Planului anual de activitate  se va face în condițiile   unei 

verificări  periodice     a nevoilor  beneficiarilor de asistență,  asa cum este 
prevăzut  și stabilit în legislația  în vigoare. 

            Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de 

asistență socială se realizează conform bugetului de venituri  și cheltuieli  în 
care sunt cuprinse sumele alocate  pentru Compartimentul de Asistență 

Socială  si sanatate din cadrul UAT Pietroasele pe anul 2021.   

            Având în vedere cele de mai sus propun adoptarea de către Consiliul 
Local Pietroasele a unei hotărâri conform proiectului de hotărâre iniţiat de 

primarul comunei Pietroasele, privind aprobarea Planului anual privind 

serviciile sociale la nivelul comunei Pietroasele, județul Buzau. 
Inspector, 

                                                    Bumbu Simona Gica 
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Nr.219 din  18.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni 

privind  

serviciile sociale administrate și/sau  finanțate din bugetul local 

          Avand in vedere prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011 a fost 

elaborat Planul anual de actiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021 
furnizate de Compartimentul de asistenta sociala si sanatate din cadrul UAT 

Pietroasele, precum si in conformitate cu masurile si actiunile prevazute in 

Strategia de dezvoltare privind serviciile sociale. 

   Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială 
este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure 

realizarea obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor 

motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-
şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 

pentru integrarea socială. 

            În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru 
anul 2021 s-a ţinut cont în primul rând de  scopul Compartimentului de 

Asistență Socială  şi sanatate si anume prevenirea sau limitarea unor situaţiide 

dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi 

servicii sociale. 

            Aplicarea  Planului anual de activitate  se va face în condițiile   unei 

verificări  periodice     a nevoilor  beneficiarilor de asistență,  asa cum este 
prevăzut  și stabilit în legislația  în vigoare. 

            Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de 

asistență socială se realizează conform bugetului de venituri  și cheltuieli  în 
care sunt cuprinse  sumele alocate  pentru Compartimentul de Asistență 

Socială si sanatate,  pe anul 2021.   

            Având în vedere cele de mai sus propun adoptarea de către Consiliul 
Local Pietroasele a unei hotărâri privind aprobarea Planului anual privind 

serviciile sociale la nivelul comunei Pietroasele, județul Buzau. 

 
Primar, 

 

Cornel Enache 

 
 



 

 

 


