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PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, administrate 
și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Domnești pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit în şedinţa de lucru

Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 raportul de specialitate al compartimentului Asistență Socială;
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
 măsura nr. 2 din Procesul-Verbal de control nr. 36/03.06.2019, înregistrat la Primăria Co-

munei Domnești cu nr. 13075/03.06.2019, efectut de către echipa de control a Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, referitoare la avizarea și adoptarea  regu-
lamentului de organizare și funcționare al compartimentului Asistență Sociala, în confor-
mitate cu prevederile art.6 și art. 113 din HG nr.797/2017.

În conformitate cu prevederile:
 art. 1 din Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de

acţiune  privind  serviciile  sociale,  administrate  şi  finanţate  din  bugetul  consiliului  ju-
deţean/consiliului local/consiliului general al municipiului Bucureşti;

 art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 3 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentu-
lui cadru de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă sociala;

 art. 112 alin. (3) lit. b) si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 292/2011 pri-
vind
asistenţa sociala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 129, alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administra-
tiv,

În temeiul art.  129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art.  139, respectiv art.  196 alin. (1) lit.  a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, administrate și finanțate din
bugetul Consiliului Local al Comunei Domnești pe anul 2020, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul  Comunei  Domneşti  prin  aparatul  de  specialitate,  va  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor prin
grija secretarului general în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
                                                                                                                             
                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,
                                                                                                              /Secretar general comună

                                                                                                               Cojocaru Bogdan Marius
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, ad-
ministrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Domnești pe anul 2020

Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 raportul de specialitate al compartimentului Asistență Socială;
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
 măsura nr. 2 din Procesul-Verbal de control nr. 36/03.06.2019, înregistrat la Primăria Co-

munei Domnești cu nr. 13075/03.06.2019, efectut de către echipa de control a Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, referitoare la avizarea și adoptarea  regu-
lamentului de organizare și funcționare al compartimentului Asistență Sociala, în confor-
mitate cu prevederile art.6 și art. 113 din HG nr.797/2017.

În conformitate cu prevederile:
 art. 1 din Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de

acţiune  privind  serviciile  sociale,  administrate  şi  finanţate  din  bugetul  consiliului  ju-
deţean/consiliului local/consiliului general al municipiului Bucureşti;

 art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 3 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentu-
lui cadru de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă sociala;

 art. 112 alin. (3) lit. b) si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 292/2011 pri-
vind
asistenţa sociala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 129, alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administra-
tiv,

si în temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

vă supun spre dezbatere si aprobare,
următorul PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă  Planul  anual  de  acțiune  privind  serviciile  sociale,  administrate  și  finanțate  din
bugetul Consiliului Local al Comunei Domnești pe anul 2020, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din

bugetul Consiliului Local Domnești pentru anul 2020

Conform  prevederilor  Legii  nr.  292/  2011  a  asistenței  sociale,  sistemul  naţional  de
asistenţă socială 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. 

Conform  prevederilor  art.  112  din  Legea  nr.  292/  2011  a  asistenţei  sociale,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  în  domeniul  organizării,  administrării  şi  acordării
serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au ca atribuţie principală să elaboreze
planul anul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local. 

Art.2, lit.c), din Anexa nr. 3 la H.G nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca, planurile anuale de acţiune
privind serviciile  sociale  administrate  şi  finanţate  din bugetul  consiliului local  se supun spre
aprobare consiliului local și 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 acțiune privind serviciile sociale administrate și  finanțate din bugetul
Consiliului Local al Comunei Domnești pentru anul 2020, este necesar și oportun și este elaborat
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.086/20.02.2018 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.

Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să fie
supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Domnești.

Compartiment Asistenţă Socială,

Inspector principal – MATEI IOANA DANIELA

Inspector asistent – IORDACHE GABRIELA
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