
                                                          R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL POGOANELE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciului de      
           Asistență Comunitară și Direcției de Asistență Socială ale Consiliului local Pogoanele   

 

                     

                                                      Avizat Secretar general,                                         

                                                      Valentino Adrian Cotruță 

 

 

       Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
       Având în vedere : 

-   Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 1564/25.01.2023;  
     -   Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 66/2021 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Pogoanele, prin care a luat ființă Direcția de Asistență Socială. 
     -  Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 100/2022 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Pogoanele pentru anul 2023. 
     -   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare. 
      -  HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei. 
      -  H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. 
     -  Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate 
necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei, încheiat cu Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, în cadrul proiectului – 
Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale, cod MySmis 2014+:122607.     
     -   Prevederile art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul  
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentele de Organizare și Funcționare ale Serviciul de Asistență 
Comunitară și Direcției de Asistență Socială ale Consiliului local Pogoanele, conform anexelor 
nr. 1 și 2, parte integrantă din prezenta. 



       Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție  
persoanelor și instituțiilor interesate, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 

                                            

Inițiator, 

Primar, 

Ing. Florin Dumitrașcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


