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HOTĂRÂRE NR.7 
privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale” și “Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale” acordate la nivelul comunei VADU PAȘII, pentru perioada 2021-2023” 
 
 

Consiliul Local al comunei Vadu Pașii întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Vadu Pașii, prin care se propune aprobarea 

“Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Vadu Pașii, pentru perioada 
2021-2023, nr. 784/20.01.2021;  

- raportul de specialitate nr. 785/20.01.2021 al Compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vadu Pașii  
- avizul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement inregistrat la nr. 1056/27.01.2021; 

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă “Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale  acordate la nivelul Comunei 
Vadu Pașii, pentru perioada 2021-2023”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 
Vadu Pașii, județul Buzău pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Compartimentul asistență 
socială din cadrul Primăriei comunei Vadu Pașii.  

Art.4. Secretarul general al comunei Vadu Pașii va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi o va înainta la Instituția Prefectului județului Buzau. 
 
 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
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VADU PASII 
27 IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din 

numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    
    


