
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Nr. 135 din 12.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare și motivare 

 
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (7) lit. b), din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrative coroborat cu prevederile art.5 din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal conform cărora: 

 

 ” (1)Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de 

fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea 

administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul 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 şi sursele de finanţare. 

(2)Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), planificarea 

activităţilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare 

metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii 

sociale. 

(3)Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind 

numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, 

resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor 

respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor 

sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai 

eficient raport cost/beneficiu. 

(4)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 

administrare, inclusiv a 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. 

(5)Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia 

îl transmite spre consultare consiliului judeţean. 

      Prin adresa nr. 274/12.01.2021, Planul Anaul de acţiune privind serviciile sociale pe anul 

2021 a fost trimis spre consultare Consiliului Judeţean.  

 Precizez că proiectul de plan a fost luat în considerare la fundamentarea bugetului local al 

orașului Isacea pe anul 2021. 
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