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PROIECT DE 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. 
 
 

  INITIATOR,                             AVIZAT, 
              PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL, 
 
   FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 

de 15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                   
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre 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” 
 

Luând în considerare prevederile Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor 
copilului, republicată;  

Ţinând cont de prevederile art. 112, alin. (3), lit. (a) din Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 
cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că în domeniul organizării, administrării şi 
acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au ca atribuţie principală elaborarea, 
"în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a 
serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor 
profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia.  

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei comunei Vadu Pașii, în 
comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se 
impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi 
privaţi la nivelul comunei Vadu Pașii, din judeţul Buzău, pentru perioada 2021-2023 şi a unui Plan de 
intervenţie elaborat în conformitate cu aceasta.  

La nivel local, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Vadu Pașii, 
trebuie luate în considerare ţintele valorice ale României pentru obiectivele Strategiei 2021, în domeniul 
social, Strategia de Dezvoltare a judeţului Buzau, perioada 2021-2023 şi Strategia de Dezvoltare 
economico-socială a comunei Vadu Pașii,  pentru perioada 2021-2023 aprobată prin H.C.L. nr. ….din 
……………..  

Strategia stabileşte cadrul general al direcţiilor de acţiune pentru crearea unui sistem real şi 
eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de acţiune locale şi strategiile proprii ale 
furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat şi integrat. Pentru asigurarea aplicării politicilor 
sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, 
precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei 
publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale.   

Propunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale a comunei Vadu Pașii, 2021-2023 prezentat în anexă-parte integrantă la proiectul de 
hotărâre. 
 

Consilier
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Referat de aprobare 
la Proiectul de hotărâre 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” 

 
 
 

 
Luând în considerare prevederile Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor 

copilului, republicată;  
Ținând cont de art. 112, alin (3) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială care prevede:  
Art. 112  

(3) In domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile 
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:  
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia judeţeană, 
respectiv locală de dezvoltare a serviiciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor 
publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund 
de aplicarea acesteia;  

Având în vedere ţintele valorice ale României pentru obiectivele Strategiei 2021, în domeniul 
social; 

- Strategia de Dezvoltare a judeţului Buzău, perioada 2021-2023; 
- Strategia de Dezvoltare economico-socială a comunei Vadu Pașii pentru perioada 2021-2023 

aprobată prin H.C.L. nr. ……. din …………… se elaborează Strategia de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale a comunei Vadu Pașii.  

Propunem spre dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Serviciilor Sociale a comunei Vadu Pașii 2021-2023 prezentat în anexă-parte integrantă la proiectul de 
hotărâre. 
 
 

PRIMAR, 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. _________/__________2021 

 
AVIZUL 

 COMISIEI DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotârâre 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” 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre 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”, am constatat şi stabilit:  

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta 
să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima sa 
şedinţă. 

 
 
 
PRESEDINTE,       SECRETAR,  


