
 

 

 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate la nivelul comunei Gherăseni, județul Buzău, pentru anul 2022 
 

 

 

      Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 
         Având în vedere: 

      - referatul de aprobare al Primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.3276/25.05.2022; 
      - proiectul de hotărâre nr.25/149/25.05.2022 privind aprobarea Planului 

anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 

Gherăseni, județul Buzău, pentru anul 2022; 
      - raportul de specialitate nr.3277/25.05.2022 întocmit de compartimentul 

de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, 

judeţul Buzău;  
     - raportul de avizare nr.3358/31.05.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr. 3357/31.05.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din 

cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr. 3360/31.05.2022 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat 

al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
      - prevederile art. 5 din Anexa 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal;  
      - prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru 

al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti; 
  În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
         Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 

acordate la nivelul comunei Gherăseni, judeţul Buzău, pentru 2022, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 



 

 
 

 

 
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinre a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Gherăseni prin Compartimentul de asistență 

socială din aparatul de specialitate.  

 
        Art.3. Secretarul general al comunei Gherăseni va comunică Primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor și instituţiilor 

publice, persoanelor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică,  în condiţiile 
şi termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre.   

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Iordache Georgică 
 

 

 

 
 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 31 mai 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, - 
vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 

Gherăseni, 31 mai 2022 

Nr.25                         
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