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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul 

comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, pentru perioada 2022-2027” și a Planului de 

acțiuni  pentru anul 2022 
  

   Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau, întrunit în sedința ordinară  în data de 
28.06.2022,  
      În considerarea dispozițiilor art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 139 alin.  

2 din Constituţia României, republicată, ale art. 3, art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a  
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale 
art. 7 alin. (2) din Codul Civil;  
  Având în vedere:  

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău nr. 106/17.06.2022,  
- Raportul  compartimentului de specialitate nr. 107/17.06.2022, 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr .108/17.06.2022 
-Prevederile art art.112, alin (3) lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;  

prevederile cu art. 3 alin.(2) lit. a) din Anexa nr.3 la  H.G.  nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal;  
    În temeiul prevederilor art.129  și ale  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a    
Guvernului cu nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă „Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Poșta 
Câlnău, județul Buzău, pentru perioada 2022-2027”, conform anexei nr.1  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2.Se aprobă  Planul de  acțiuni  pentru  serviciile sociale  furnizate  în anul 2022 prevăzute 
în anexa  nr.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de   Primarul comunei Poșta Câlnău prin 
intermediul  Compartimentul de Asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Poșta Câlnău.  

Art.4. Prezenta hotărâre se  comunica prin grija  Secretarul general delegat al comunei, primarului 
comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Buzau pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate,  
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.comunapostacilnau.ro .  
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