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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________	
	

	
	

																																																																																																																PROIECT	
	

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate 
din bugetul local pentru anul 2021 

 
Consiliul Local al comunei Bozioru,  
Având în vedere: 

• Referat de aprobare nr. 3503/ 24.12.2020 al primarului comunei Bozioru, 
judeţul Buzău; 

• Raportul de specialitate al compartimentului de asistență socială din cadrul 
primăriei Bozioru înregistat sub nr. 3.504/24.12.2020; 

• avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru înregistrate la 
nr.3.530/3.531/3.532/28.12.2020; 

• Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

• 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; 

• Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de 
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi 
pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de 
asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea; 

•  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. 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE 
SOCIALE  acordate la nivelul comunei  Bozioru , judetul  Buzău  pentru anul 
2021 , conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 Art.2 Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău va duce la 
indeplinire prevederile prezentei Hotărâri.  
 
 Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- C.J. Buzau – D.G.A.S.P.C. Buzău ;  
- Primarului comunei Bozioru ;  
- Compartimentului  de asistenta sociala ; 
- publică prin afişare – : www.comunabozioru.ro ; 

 
 

Nr.38/24.12.2020 

 

 Iniţiator, 

                         PRIMAR: GRIGORE VALENTIN 

 

 ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


