
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BERCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale al 

Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Berca 
 

 

Consiliul local Berca, judetul Buzau, 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat la nr. 866/12.02.2020 ; 

-raportul Compartimentului de Asistenta sociala inregistrat la nr. 

867/12.02.2020; 

-avizele celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului local Berca; 

-prevederile art. 118 alin (1) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 129 alin.  ( 2) lit “d” si (7) lit.”b” din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. “ee” din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale furnizate de 

Compartimentul de Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Berca, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

Art.2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele de specialitate. 

Art.4.Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica 

prezenta hotarare catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate in termenele si 

conditiile stabilite de lege. 

 

 

       BERCA                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 

       27.02.2020                              CONSILIER, 

       NR.13                                             GHEORGHE MIRITESCU  

 

 

            CONTRASEMNEAZA, 

    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA 

 Jr. CHIVU VIORICA 
 

 

Aceasta Hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Berca in sedinta din data de 

27.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 14 voturi pentru ; 0 abtineri si 0 impotriva din 

numarul total de 15 consilieri in functie si 14 consilieri prezenti la sedinta 
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