
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 
 

DISPOZITIE 
privind aprobarea Planului de Servicii  pentru copilul Enache Claudiu Georgian,  

domiciliat in comuna Cernătești, judetul Buzau 

 
 Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere:   
- adresa nr. 17768/SIS/04.11.2020 din partea AJPIS Buzau,  prin care ni se 

solicita transmiterea unui plan de servicii, din care sa reiasa serviciile oferite de 

institutia noastra ; 

- ancheta socială efectuată in data de 19.11.2020 ; 

- referatul nr. 4631/19.11.2020 al Compartimentului stare civilă și asistenţă socială 

din cadrul Primăriei Cernătești, 

- prevederile art. 34, art. 39, art. 40 alin. (1), (3), (4) si (5), din Legea nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- Ordinul nr. 286/2006 al ANPC pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea 
Planului individualizat de protectie; 

- Ordinul 95/2006 emis de Directia Generala & Protectia Copilului ; 

 
In temeiul prevederilor art.155 , alin.(2) , lit.a) si art. 196 , alin. (1) , lit. b), art. 197 
alin. (4), art. 199 alin. (1) și (2), art. 240 alin. (1) lit. a și e) din O.U.G. nr. 

57/05.07.2019 privind codul administrativ. 
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1. Se aprobă Planul de servicii intocmit la solicitarea AJPIS Buzău a copilului 
Enache Claudiu Georgian, CNP 5061022100158 cu domiciliul în localitatea Cernătești, 
comuna Cernătești, judeţul Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 

Art.2. Compartimentul stare civilă și asistenţă socială va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.3. Prezenta dispoziție  poate fi atacată, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la instanța de contencios administrativ de la  la Tribunalul Buzău, după 
efectuarea procedurilor prealabile. 
          Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta dispozitie  
persoanei nominalizate la art.1, celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire, precum și 
Institutiei Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 
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