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            PROIECT DE   HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate  din 

bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020 
 

           Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, judeţul Buzău; 
           Având în vedere: 

- Referatul de Aprobare  nr. 12/23.01.2020 al primarului comunei Poșta Câlnău, 
- Raportul de specialitate al compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei  

13/23.01.2020  
- Avizele comisiilor de specialitate  înregistrate la nr.14/23.01.2020 
- Hotărârea Consiliului Local Posta Calnau nr.33/16.06.2017 pentru aprobarea modificării și 

completării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Poșta Câlnău  pentru anii 2014-2020; 
- În conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) li.b și art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenței    

sociale cu completările și modificările ulterioare. 
   - Prevederile  art.3, alin.(2) , lit.B) anexa nr.2 din HG nr.797/2017 pentru  aprobarea  

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal; 

- Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
-      În raport cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și    
completările ulterioare  
-       Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
-       În conformitate cu prevederile art.129, alin (1) și alin (2) lit ”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 
3 iulie 2019, privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art.133 alin (1), art.139, alin. (1) și  alin. (3) şi ale art. 196 alin (1) lit. a) si 
art.197 din  Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind  Codul Administrativ 
                                                   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art.2 Se desemnează primarul comunei Poșta Câlnău, domnul Munteanu Sorin și Compartimentul 
de asistență socială cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Poșta Câlnău și pe pagina de web a instituției și se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţul Buzau, 
Primarului Comunei, DGASPC Buzau,    Compartimentului de asistență socială  
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