ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA

HOTĂRÂREA nr. 42
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
stabilit la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau
Consiliul local al Comunei Podgoria, judeţul Buzău, intrunit in sedinta
ORDINARA pe luna DECEMBRIE 2019, având în vedere:

referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria la proiectul de
hotarare, inregistrat sub nr.6009/18.12.2019,

referatul Compartimentului Asistenta Sociala, inregistrat
sub
nr.6009/18.12.2019;

avizul consultativ al Comisiei
de specialitate a Consiliului local
Podgoria;

hotararea Consiliului local Pogoria nr. 18 din 28.06.2018 privind
aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul
comunei PODGORIA, pentru perioada 2019 – 2023;

art. 5 din Anexa 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, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordinul nr. 1086/2019 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;

prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si
completarile ulterioare;

prevederile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si
completările ulterioare;

prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


prevederile Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin.(2) lit.d) corob cu
alin. (7) lit. b) art. 139 alin.3) lit.a), art. 196, alin.1) lit.a), si art. 197,
alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale stabilit la
nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau, prevazut in Anexa – parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2.Fiecare actiune initiata pentru anul 2020, cuprinsa in Planul de
actiuni, care presupune si contributie financiara va fi supusa in prealabil,
aprobarii Consiliului local Podgoria .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Podgoria
şi Prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea
la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei .
Nr. 42
Data : 23.12.2019

Presedinte de sedinta,
Ciui Cosmin
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Rapeanu Violeta

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria in
şedinţa ordinara din data de 23.12.2019, cu respectarea prevederilor art. 139 alin.l
(majoritate simpla) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr
de 13 voturi pentru, 0 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri
locali in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta.

