
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

 

 

H O T Ă R ÂR E 

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 2020 

 

      Consiliul Local Cernătesti, întrunit în ședința publică ordinară în data de 

19.02.2020 

 
     Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 33 din 13.02.2020 al Compartimentului 

stare civila si asistenta sociala; 
 

 Referatul de aprobare al primarului Comunei Cernătesti înregistrat 
sub numărul 34 din 13.02.2020; 

 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Cernătești, înregistrate sub nr. 35,36 si 37/13.09.2019; 

 

     - Ordinului nr. 1.086/20.02.2018 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;  

 
      - prevederile art. 3 alin. (2), lit. b) si art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 
797/ 2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
     - prevederile art. 112 si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 
292/ 2011 asistenței sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

    - Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 

    - prevederile art. 129, alin.2, lit. d. si alin.7 , lit. b din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei. 
 

    In temeiul prevederilor art.  139 , alin. 1 si alin.5 si art. 196 alin. 1 lit. a 
din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, 



 

 
 

 
 

H O T A R A S T E : 

 

         Art.1. Se aproba Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 2020. 

 

      Art.2. Prin grija Secretarului general comunei Cernătesti, prezenta 

hotărâre va fi înaintatăInstitutiei Prefectului - Judetul Buzau pentru 

verificarea legalitatii, Primarului Comunei Cernătesti si Compartimentului  

Stare Civilă si Asistentă Socială, pentru cunoastere si masuri de aplicare. 

 

            Presedinte de Sedinta,                                          Contrasemneaza, 

                  CONSILIER                                     Secretar general al UAT Cernătesti, 

     GRIGORE SIMION                                     DUMITRASCU DORU-VASILE                                                        

 

 

Cernătesti,  

Nr.  7/19.02.2020 

 

     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.                                                                                                                         

. 

 


