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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE 
HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020 

 

 
 A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 

1. Legea nr. 292/2011  a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare: 
art. 112, alin. (3) „În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile 

administrației publice locale au următoarele atribuții principale: [...] ” 
- lit. b) „În urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a 

organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul [...] consiliului local [...], care cuprind date 

detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fondurile publice, bugetul 

estimat și sursele de finanțare [...].” 
- lit.  k) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu 

planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora. 
 art. 118 alin. (1), „Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de către 

autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în 

strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin [...]”. 

- alin. (2), „Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale prevăzute la alin. (1) cuprind date 

detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, 

programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare.” 
- alin (3) „Planurile anuale de acțiune elaborate de autoritățile administrației publice locale, anterior 

aprobării acestora prin hotărâre a Consiliului Local, se transmit pentru consultare Consiliului 

Județean [...]”. 
2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  art. 3,  din anexa 2, ”Atribuţiile 

Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 
- alin (2) lit.b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind 

date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 
3. Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliul local/Consiliul 

General al Municipiului București 
4. H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea 

Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 
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5. H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016—2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016—2020; 
6. H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și 

protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru 

perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora cu 

modificările și completările ulterioare; 
7. H.G. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020 ; 
8. H.G. 365/2018 privind aprobarea Strategia naționale privind promovarea egalității de șanse între 

femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018- 2021 și a 

Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse 

și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 

2018-2021; 
9. Hotărârea Consiliului Județean  nr. 90/2017 privind aprobarea Strategiei Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov 2016-2020 și a Planului de Implementare a Strategiei; 

 
 B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 respectiv, art. 112, alin (3) lit. b), lit. k) și art. 

118 alin. (1), (2) și (3, planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate 

cu măsurile și acțiunile prevăzute de Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale după consultarea 

furnizorilor publici și privați de servicii sociale și cuprinde date detaliate privind numărul și 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, 

programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, bugetul 

estimat și sursele de finanțare, iar anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se 

transmit pentru consultare Consiliului Județean.  

  Potrivit  anexei 2 din H.G. 797/2017, Direcția de Asistență Socială are obligația de a elabora 

planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

local şi transmiterea lor spre aprobare consiliului local. Acestea cuprind date detaliate privind 

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

înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 

finanţare. 

  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2020, s-a elaborat în conformitate cu măsurile 

şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel local, județean, cât și 

în conformitate cu strategiile naționale, după consultarea furnizorilor publici și privați de servicii 

sociale din municipiul Brașov. În acest sens, a fost purtată corespondență cu furnizorii de servicii 

sociale din municipiul Brașov, au fost organizate întâlniri de lucru.  Urmare a corespondenței purtate  

au fost primite răspunsuri de la 9 furnizori privați e servicii socilale, precum și de la DGASPC 

Brașov. 

 În data de 11.12.2019 a fost organizată întâlnire de lucru cu furnizorii de servicii sociale din 

municipiul Brașov, în cadrul cărora a fost prezentat și discutat proiectul Planului de acțiune pentru 

anul 2020, elaborat conform prevederilor Ordinului nr.1086/2018. 

   

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2020, a fost elaborat în conformitate Ordinul 

1086/2018 și cuprinde date privind: 

 
  Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale: 
1. Servicii sociale existente la nivel local; 
2. Servicii sociale propuse spre a fi înființate; 
3. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fondurile publice; 
4. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii 

34/1998, respectiv: 
 - Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primii subvenții de la bugetul local; 



 - Capitole de cheltuieli curente cu funcționarea unităților de asistență socială, pentru care se 

pot acorda subvenții; 
 - Bugetul estimat al programului de subvenționare pentru anul 2019; 

Capitolul II – Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile 

sociale existente la nivel local prin afișarea informațiilor pe site-ul instituției, campanii de promovare 

etc. 
Capitolul III – Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează 

în domeniul serviciilor sociale 
Proiectul planului de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 

2019 a fost transmis spre consultare Consiliului Județean Brașov. 

 Totodată Proiectul Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020, a fost supus 

dezbaterii publice, documentația putând fi studiată începând cu data de 13.12.2019 pe site-ul 

Direcției de Asistență Socială Brașov. 

   

 Față de cele menționate mai sus și în conformitate cu  art. 10, art. 36 alin (1), alin. 2 lit. d) 

alin. 6 lit. a) pct. 2,  art. 45 alin. (1), art. 61, alin. (2) și art 115, alin. 1, lit b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre 

analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov, Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2020, în forma prezentată. 
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