
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII 
 

HOTĂRÂREA NR.22 
Privind modificare Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale si Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei VADU PASII, judeţul BUZAU 
pentru anii 2018-2020 

 
 Consiliul Local al comunei VADU PASII, judeţul BUZAU; 
 Avănd în vedere: 

- Referat de aprobare a primarului nr.2140/21.02.2020,  
- raportul Compartimentului Asistenţă Socială  nr. 2142/21.02.2020 prin care se 

propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului 
de asistenţă socială organizat la nivelul comunei VADU PASII, județul BUZAU; 

- Având avizul Comisiei de specialitate ale Consiliului Local VADU PASII nr. 
2207/24.02.2020 specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;  

- Prevederile art. 4 si 5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1  Se aprobă modificarea  Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru anii 

2018-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art. 2 Se aprobă modificarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la 

nivelul comunei VADU PASII, jud.BUZAU  pentru anul 2018 - 2020, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de 
Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei VADU PASII, 
jud.BUZAU. 

 Art. 4  Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
             PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                                    SECRETAR GENERAL, 
 
                   BRATU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 

 
VADU PAŞII 
26  februarie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0  abţinere din numărul 

total de 11 consilieri locali in functie si  11   consilieri prezenţi la şedinţă 
 
 

 


