
 

 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

 
DISPOZIȚIE 

privind aprobarea Planului de Servicii  pentru copilul Neculai Mihail-Darius,  

domiciliat in sat Fulga, comuna Cernătești, județul Buzău 

 Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 
 Având în vedere:   

- adresa nr. 50962/22 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău,  prin care ni se solicita transmiterea unui plan de servicii, din 

care sa reiasa serviciile oferite de institutia noastra ; 

- ancheta socială efectuată în acest sens în data de 21.01.2021; 

- referatul nr. 244/22.01.2021 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 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă 

socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor 

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 întocmit, la solicitarea DGASPC Buzău, a copilului 

Neculai Mihail-Darius, CNP 5160831100155 cu domiciliul în sat Fulga, nr. 123, 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 Tribunalul Buzău, după efectuarea procedurilor 

prealabile. 
          Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta dispozitie  

persoanei nominalizate la art.1, celor nominalizaţi în Planul de servicii cu ducerea la 
îndeplinire, precum și Institutiei Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării controlului 
cu privire la legalitate. 

 
                 PRIMAR,                                          Contrasemnează pentru legalitate 
        MÎRZEA PETRACHE                                    SECRETAR GENERAL AL UAT, 
                                                                            DUMITRAȘCU DORU-VASILE 

Nr. 10/22.01.2021 


