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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru anul 2020 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în 
ședință ordinară; 
 Având în vedere: 
 - referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
12/CLM/16.01.2020, prin care se propune aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020; 
 - raportul nr. 470/16.01.2020 al Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor a 
Consiliului Local al municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 
 - prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din Legea asistenței 
sociale nr. 292/2011, actualizată; 
 - prevederile art. 3, alin. (2), lit. b), anexa nr. 2 din H.G. nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 
 - prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului – 
cadru al Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean/ Consiliului Local/Consiliului 
General al Municipiului București; 
 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) și lit. n), 
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1.- Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru anul 2020, plan prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 
  

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
consilier Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ: 
   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUZĂU 

          CU ATRIBUȚII DELEGATE 
                Elena Camelia Toma                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 ianuarie 2020 
Nr. 5 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău, în ședința din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi 
împotrivă din numărul total de 23 de consilieri locali în funcție și 23 
consilieri prezenți la ședință. 
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Nr. 12/CLM/16.01.2020 
 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune  

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
 Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din 
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice 
locale elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local. 
 Potrivit art. 118 din același act normativ planul anual de acțiune 
privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și 
acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și 
se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 
prin hotărâre a consiliului local. Prin adresa nr. 471/16.01.2020 a fost 
transmis Consiliului Județean Buzău, pentru consultare Planul de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020. 
 Planul de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 
reprezintă transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul 
de realizare a unui sistem de asistență socială coerent, adaptat nevoilor 
locuitorilor municipiului Buzău. 
 Direcțiile de acțiune prevăzute în plan au în vedere prevenirea și 
combaterea sărăciei, a riscului de excluziune și marginalizare socială, 
precum și stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a calității vieții. 
 După aprobare prezentul plan va fi adus la cunoștința beneficiarilor, 
partenerilor, a comunității precum și altor factori de interes din domeniu prin 
publicarea acestuia pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău. 
 Pentru buna desfășurare a activității Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor 
legale în vigoare, propun să fie aprobat proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind Planul anual de acțiune  

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  
Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118 din 
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice 
locale elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local. 
 Potrivit art. 118 din același act normativ planul anual de acțiune 
privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și 
acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și 
se transmit spre consultare consiliului județean, anterior aprobării acestuia 
prin hotărâre a consiliului local. 
 Prezentul plan poate fi modificat și completat în concordanță cu 
strategiile existente la nivel național și cu modificările legislative ulterioare. 
Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către 
Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 Prin adresa nr. 471/16.01.2020 a fost transmis Consiliului Județean 
Buzău, pentru consultare Planul de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru anul 2020. 
 În sensul celor arătate mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Gabriela Antonescu 

 
 
 
 
 
 


