
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale 

administrate si/sau  finanțate din bugetul local 
 

Consiliul Local al comunei Florica, județul Buzău; 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Florica, judetul Buzău, 
înregistrată cu nr.2228/2019;  
 -raportul de specialitate al compartimentului  de specialitate  înregistrat cu nr.; 

-raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al comunei Florica; 

-prevederile Ordinului 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,  

-prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale; 
       -prevederile art.6 din 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; 

-prevederile Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale; 

 -prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1,) art. 129 alin (7) lit. b),art. 139 alin. (1)  
si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate 
si/sau  finantate la nivelul comunei Florica pentru anul 2020, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul de asistență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

Art.3Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Florica, Instituției Prefectului Județului Buzău, 
Compartimentului asistență sociala, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin 
grija secretarului comunei Florica, județul Buzău. 
   

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Consilier 

Lupu Cristian 
 

                                                                                       Contrasemneaza 
Florica 23.12.2019                                                      Secretar general delegat comuna,               
Nr.46                                                                                 Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 23.12.2019 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 8 
voturi pentru ,0 abtineri si 0 voturi impotriva , din numarul total de 9 consilieri in functie si si 8 consilieri 
prezenti la sedinta  


