
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
JUDETUL BUZAU 

                                                     
H O T A R A R E 

privind aprobarea Planului  de acțiuni a serviciilor sociale ale 
Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul UAT Săpoca,   

pentru anul 2019 
 
  

Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr.302/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 303/2018; 
 -raportul consilieruui încadrat în Compartimentul de asistență socială,  
inregistrat sub nr. 304/2018; 
 - ANALIZA PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI DE ACTIUNE AL 
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA ORGANIZAT LA NIVELUL U.A.T. 
SAPOCA, PENTRU ANUL 2019 inregistrat sub nr. 4313/09.11.2018; 

- prevederile  art. 3, alin. (2), lit. ,,b,, și prevederile art. 5 din REGULAMENT-
CADRU de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială 
organizat la nivelul comunelor, aprobat prin HG. NR. 797/2017 privind aprobarea  
regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal;  
 -prevederile art. 36 alin. (6), pct.2 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art. 1.-Se aprobă Planul  de acțiuni al compartimentului de asistență socială 
organizat la nivelul UAT Săpoca, județul Buzău pentru anul 2019, conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari cu sprijinul ompartimentelor de specialitate, iar secretarul comunei o va 
comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
LENCARU CONSTANTIN 

 
Nr.   74                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
Săpoca, 27 NOIEMBRIE 2018                                                                             SECRETAR, 
                                                                                                                  Maria-Tania Barchizeanu 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data 
de 27.11.2018 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraíei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 
pentru, 1 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri 
prezenți la ședință. 
 


