
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Dolj 
 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 2262/14.02.2022 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate 

comun al Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ și al 

Direcției Economice nr. 4114/17.02.2022, raportul Serviciului Juridic nr. 

4242/17.02.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 2 lit. a), art. 3 alin. (3) lit.b), art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din 

Anexa nr. 1 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului la Hotărârea de Guvern 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, Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018, art.118, 

alin.(4) din Legea asistenței sociale, nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 și art. 

196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul Consiliului Județean Dolj, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj 

Nr. ________                 Adoptată la data de ___________2022 

 

     PREȘEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                           SECRETAR GENERAL  

DORIN COSMIN VASILE                    AL JUDEȚULUI 

         

                                                                             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 



 

Nr. 2262/14.02.2022 

 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean 

Dolj 

 
 

 

Conform prevederilor art. 3, alin. 3, lit. b) din Anexa nr. 1 Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului la Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 

orientative de personal, modificată, Direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului “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, care 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”.  

Potrivit prevederilor art. 2, lit. a), în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de 

lege, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului îndeplineşte 

funcția “de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului 

judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti”. 

 

Potrivit prevederilor art. 5, alin. 1 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 şi sursele de finanţare.” 

 

Potrivit prevederilor art. 5, alin. 2 „planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă 

elementele prevăzute la alin. (1), 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”. 

 

Potrivit prevederilor art. 5, alin. 3 „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 de 

dezvoltare a serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile şi cu 

respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Judeţean Dolj a fost avizat de către Colegiul Director și a fost 

înaintat, spre consultare, Comisiei Județene de Incluziune Socială. 

 

Față de cele prezentate, propunem aprobarea planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean 

Dolj, prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Director General, 

Florin Stancu 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ  

Direcția Economică 

Nr. 4114/17.02.2022 

                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                     

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Județean Dolj 

 
 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2262/14.02.2022 al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, privind aprobarea de către 

Consiliul Județean Dolj a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj pentru anul 2022, am 

analizat și constatat. 

Potrivit prevederilor art.2 lit.a din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 797/2017 privind 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 

de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată, Direcţia 

generală îndeplineşte, funcţia „de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi 

planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 

consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.296/17.12.2021 s-a aprobat Strategia 

județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2027. Aceasta a 

fost elaborată în conformitate cu prevederile art.117 alin (1),(2),(3)  din Legea 

nr.292/2011 – privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare. 

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale 

sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 

riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

Potrivit prevederilor art.3 alin. (3) lit. b din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 797/2017 

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată,  

Direcția de asistență socială și protecția copilului „ 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”. 

   Potrivit art.5 alin.(1) „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 şi 

sursele de finanţare”. 

  Potrivit prevederilor art.5 alin (2) „ planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă 

elementele prevăzute la alin. (1), 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. 

Potrivit prevederilor art.5 alin (3) „ 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 de 

dezvoltare a serviciilor sociale, în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea 

celui mai eficient raport cost/beneficiu”. 

Planul  anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate  și finanțate din  

bugetul Consiliului Județean Dolj a fost întocmit conform Ordinului Ministerului 

Muncii și Justiției  Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru. 

Potrivit prevederilor art.118 alin.(4) din Legea nr. 292/2011 – privind asistența 

socială, cu modificările și completările ulterioare, planurile anuale de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi/sau finanţate de consiliile judeţene, anterior 

supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean se transmit 

pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune social. 

 

Din punct de vedere economic, raportat la Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale: 

• art.5 alin. (3)  Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor 

bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, 

activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu 

atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile 

stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor 

locale respective. 

• art.14 alin. (2) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt 

determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare 

anuale. 

proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus 

aprobării. 

Având în vedere aspectele prezentate anterior, se propune spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj 

 

 

 

        DIRECTOR EXECUTIV                                            DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

        Cristina-Adriana Vărgatu                                                      Marian Mecu 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 4242/17.02.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 2 lit. a), art. 3 alin. (3) lit. b), art. 5 alin. (1), (2) și (3) lit. b) din Anexa nr.1 – 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 118 alin. (4) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

    Avizat                   Întocmit, 

ȘEF SERVICIU JURIDIC,      CONSILIER JURIDIC, 

                     Daiana STOICA          Marius PETRESCU                                           






























