
 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

        Nr. 1374 din 01.02.2023 

 

REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare și motivare 

 

Prin Referatul de necesitate nr. 1373 din 01.02.2023  al Direcției de 

Asistență Socială, ni se face cunoscut faptul că potrivit art. 3 alin (2) lit.b), Anexa 

nr. 2 din H.G. nr 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare 

si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative 

de personal, în domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale, 

Serviciul Public de Asistenta Sociala are ca atributie elaborarea Planului anual de 

actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului 

local si il propune spre aprobare acestuia. Planul de acțiune cuprinde date detaliate 

privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din 

fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;  

 Planul anual de actiune se elaboreaza in conformitate cu strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a judetului de care 

apartine unitatea administrativ-teritoriala si cuprinde date detaliate privind numarul 

si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subventionare a 

serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislatiei in domeniul 

ajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de finantare. 

Elaborarea planului anual de actiune se fundamenteaza prin realizarea unei 

analize privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si 

propuse spre a fi infiintate, resursele materiale, financiare si umane disponibile 

pentru asigurarea furnizarii serviciilor respective, cu respectarea planului de 

implementare a strategiei propii de dezvoltare a serviciilor sociale, in functie de 

resursele disponibile si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

Anterior aprobarii, prin hotarare a consiliului local, a planului anual de 

actiune, Direcția de Asistenta Sociala il transmite spre consultare consiliului 

judetean.  

Potrivit art .129 alin (1 ) alin.(2), alin (7) litera c, din Ordonanta de Urgenta 

nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local are atributii privind 

gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni, cu referire la serviciile sociale 

pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a 

familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala. 
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 In acest sens a fost elaborat proiectul de hotarare alaturat prin care se 

propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate 

si finantate din bugetul Consiliului local Isaccea, pentru anul 2023, conform 

Anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.  
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