
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.5842/10.04.2019  la proiectul de 
hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea 
Flaviu; 
 Văzând adresa nr.10810/09.04.2019 a Directorului General al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, înregistrată la registratura 
generală a consiliului județean cu nr.5745/09.04.2019; 

Văzând procesul-verbal din data de 09.04.2019 al Comisiei privind incluziunea 
socială a județului Hunedoara;  

În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 litera b și ale art.5 ale  Hotărârii 
Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială, respectiv Anexa 2-Regulament-
cadru  de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale nr.1.086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
 În baza dispoziţiilor art. 91 alin.6 lit. a și 97 alin.1  din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi se va comunica celor interesaţi prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 PREȘEDINTE,               A V I Z A T: 
     Mircea Flaviu Bobora                                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
                  Daniel Dan 
 
 Deva, la__________2018     



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.5842/10.04.2019 
 

EXPUNERE MOTIVE 
 

 
 Sistemul naţional de asistenţă socială, astfel cum este reglementat prin Legea 
nr.292/2011, reprezintă reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care 
statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 
societatea civilă, intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare 
ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde 
serviciile sociale şi beneficiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţii 
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituția publică 
cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, care 
are rolul de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor 
persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și 
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

Prin Hotărârea nr.65/2014 a Consiliului Județean Hunedoara, a fost aprobată 
Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a adultului în 
dificultate 2014 – 2020 și Planul Operaţional de implementare al Strategiei Judeţene 
privind privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a adultului în dificultate 
2014 - 2020. 

Potrivit reglementărilor legale în vigoare (Hotărârea Guvernului României 
nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 
nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare), Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului elaborează, în concordanță cu 
strategia județeană și cu nevoile identificate planuri anuale de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul județean. Planul cuprinde date despre 
numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse pentru a fi 
înființate, programul de contractare/programul de subvenționare a serviciilor din fonduri 
publice, bugetul estimat și sursele de finanțare. Pe lângă aceste elemente, planul anual 
de acțiune cuprinde și activități de informare a publicului și activități de îndrumare 
metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și 
acordă servicii sociale. 

În luna aprilie a anului 2018 a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale nr.1.086 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 



Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara a transmis prin adresa nr.10810/09.04.2019, înregistrată la registratura 
generală a consiliului județean cu nr.5745/09.04.2019, Planul anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile legale. Acesta cuprinde serviciile sociale 
existente în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara și serviciile propuse a fi înființate, bugetul propus pentru acestea, convențiile 
de colaborare încheiate pentru cofinanțarea unor furnizori private de servicii sociale, 
planificarea activităților de informare, precum și programul de perfecționare a 
personalului Direcției. 

Proiectul Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara pentru anul 2019 a fost prezentat 
în ședința Colegiului Director din data de 04.04.2019. 

Conform art. 5 alin. 5 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr.797/2017, 
anterior aprobării prin hotărâre a consiliului județean a planului anual de acțiune, Direcția 
generală îl transmite spre consultare comisiei județene de incluziune socială. 

În ședința Comisiei de incluziunea socială a județului Hunedoara din data de 
09.04.2019 a fost prezentat Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara pentru anul 2019, conform 
Procesului verbal încheiat. 

Având în vedere cele enunţate, supunem spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara proiectul de hotărâre, astfel cum a fost redactat. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Flaviu Bobora 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.129/2004, s-a înfiinţat Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, în scopul punerii în 
aplicare a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi 
oricăror persoane aflate în nevoie. 

Atribuţiile Direcţiei generale în domeniul organizării, administrării şi acordării 
serviciilor sociale sunt următoarele:  

-elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul judeţean/al sectorului municipiului Bucureşti şi le propune spre 
aprobare consiliului judeţean/local al sectorului municipiului Bucureşti. 

Planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de 
buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 
judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi cuprinde date detaliate privind 
numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 
propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a 
serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de 
stat, bugetul estimat și sursele de finanțare. Planul anual de acţiune cuprinde planificarea 
activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în 
vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care administrează şi 
acordă servicii sociale. 

Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei 
analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi cele 
propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru 
asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a 
strategiei judeţene şi a sectoarelor municipiului Bucureşti de dezvoltare a serviciilor 
sociale prevăzut  în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient 
raport cost/beneficiu. 

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor 
sociale aflate în administrarea acestora, inclusiv ale celor ce urmează a fi înfiinţate, 
costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce 
urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea 
legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în 
vigoare.  

Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara a transmis prin adresa nr.10810/09.04.2019, înregistrată la registratura 



generală a consiliului județean cu nr.5745/09.04.2019, Planul anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru anul 2019, întocmit în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.1.086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean a planului anual de acţiune, 
Direcţia generală l-a transmis spre consultare comisiei judeţene de incluziune socială, 
dovada fiind procesul verbal din data de 09.04.2019. De asemenea, planul a fost 
prezentat în ședința Colegiului Director din data de 04.04.2019. 

 
 
 
             Șef Serviciu juridic-contencios și                                  Director executiv DAPL, 
        relații cu consiliile locale,               
                  Bîrsoan Mariana Daniela                     Prodan-Dubeștean  Adina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


