
 

HOTĂRÂREA NR. ______      
 din __________________ 2019 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a 
comunei Buciumeni) 

iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4154/16.04.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 16520/05.04.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4154/05.04.2019;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 
1086/2018 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                              

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 
Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) , prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Primăriei Buciumeni, care răspunde de punerea în aplicare. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

                Ionel Coca 
 

 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior  
1. ex./15.04.2019                                                                                                                                                          Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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Anexă 
 

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind 
 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 

Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) 
 

     Având în vedere: 
  
A. STRATEGIILE  LOCALE 
1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru 
perioada 2013 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/2013, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13/2019, respectiv următoarele 
obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 
a) protecţia şi respectarea drepturilor copiilor, familiilor şi persoanelor adulte în dificultate prin 
implicarea resurselor necesare şi responsabilizarea tuturor factorilor cheie implicaţi în viaţa 
acestora pentru a beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică;  
b) asigurarea unui sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite 
copiilor/persoanelor vulnerabile, în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor 
acestora. 
2. Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 a comunei Buciumeni, 
județul Galați, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Buciumeni nr. 9/2017, 
actualizată, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 
a) creşterea capacităţii economice şi eficientizarea serviciilor publice şi a relaţiei cu cetăţenii.  
 
B. STRATEGIILE  NAŢIONALE 
1.  Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 
 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
- Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate; 
- Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 
vulnerabile; 
- Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 
- Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc; 
2. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 
 Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 
1.Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de 
activare pe piaţa muncii;  
2.Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea 
stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; 
3.Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, 
concentrată asupra copiilor; 
4.Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 
5.Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a 
altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuţie 
solidă de management de caz; 
6.Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 
7.Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 
8.Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 
3. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 
vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 
 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 
2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice; 
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3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de 
îngrijire de lungă durată. 
4. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, 2016-
2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 
 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către 
persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;  
2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii; 
3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 
4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi 
accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor 
efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii; 
5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a 
învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 
6. Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă 
pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor; 
7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, 
de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai 
aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc; 
8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor 
statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.  
5. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 
 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 
2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime; 
3. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale;  
4. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii 
violenţei domestice  
 
C. PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL APROBAT PRIN: 
1. Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes 
naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea 
de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de 
protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" 
2. Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes 
naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a 
programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială 
din unele unităţi administrativ-teritoriale" 
  

Planul local de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni ( U.A.T. a comunei 
Buciumeni ) cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale - capitolul III. 
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CAPITOLUL I 
ADMINISTRAREA,  ÎNFIINŢAREA  ŞI FINANŢAREA SERVICIILOR SOCIALE 

 
  A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Nr. 
Crt. 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 

Capacitate Grad de 
ocupare  

Bugetele  estimate  pe  surse  de  finanţare,  pentru 
serviciile  sociale  existente:  

Buget 
local  

Buget 
judeţean 

 

Buget de 
stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 
 

Alte  
surse  

- - - - - - - - - - 

 

  B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
Denumirea 

serviciului social 
propus  

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari  

 
 
 
 

Capacitatea 
necesara 

 
 

Capacit
ate 

clădire/
spaţiu 

necesa
r 

- mp - 

Resurse 
umane 

necesare 
(personal 

de 
specialitat

e, de 
îngrijire şi 
asistenţă; 
personal 
gospodări

e, 
întreţiner

e-
reparaţii, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale  
existente:  

 
 
 
 

Justificare 

Nr. 
benef.

/zi  

Nr. 
locuri 

(în 
paturi

) 
 

Buget 
local  
lei 

Bug
et 

jude
ţea
n 
 

Buget 
de 
stat 

Contri
buţii 

persoa
ne 

benefi
ciare 

Alte  surse  
 

lei 

VALOARE 
TOTALA 
PROIECT  

 
LEI  

              

  

Pentru anul 2019 Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei 
Buciumeni îşi propune următoarele obiective generale:  

 
Obiectiv 1. Eficientizarea activităţii în cadrul acestui compartiment , prin următoarele 
activităţi: 
1. consultarea persoanelor   care au atribuţii în domeniu; 
2. stabilirea sarcinilor; 
3. actualizarea fişelor de post; 
4.  actualizarea procedurilor de lucru şi revizuirea lor în funcţie de modificările legislative ; 
5. desemnarea responsabilităţilor si aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor de către 
persoanele cu atribuţii în domeniu; 
6. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern şi aplicarea legislaţiei în vigoare; 
 
Obiectiv 2.  Instruirea personalului 
1.Participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare. 
 
Obiectiv 3. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă 
socială în comuna Buciumeni 
1.Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii 
sociale/beneficii sociale, oferite în cadrul serviciului. 
 
Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de 
nevoile identificate 
1. Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi 
factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 
unor obiective comune în acest sens; 
2. folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii 
sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 
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3. referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 
natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 
 
Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 
1. evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 
2. întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile 
personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 
3. asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 
continuă a personalului; 
4. folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi 
beneficiarilor; 
5. susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 
6. monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori 
în acest sens; 
7. acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 
8. valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate. 
 
Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 
1. Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolul 
asistenţei sociale în comunitate; 
2. realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială; 
3. implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematica socială; 
4. educaţie sanitară în şcoli; 
5. implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 
 
Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul 
social 
1. identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 
2. încheierea de convenţii de parteneriat; 
3. crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai 
multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor 
acestora. 
 
Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de 
asistenţă socială 
1. identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
2. informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
3. implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 
      
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza 
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune - pentru anul 2019 Primăria 
comunei Buciumeni nu va contracta servicii sociale.   
   
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în 
baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu 
completările ulterioare: 
1. Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998, 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot acţiona prin iniţierea unor proiecte 
de dezvoltare a serviciilor sociale iar prin  Compartimentul de Asistenţă Socială, Consiliul 
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Local Buciumeni  va sprijini iniţiativa acestora atât sub aspect metodologic cât şi sub aspect 
legislativ; 
2. Compartimentul de Asistenţă Socială urmăreşte pentru anul 2019 şi încheierea de 
protocoale/convenţii de colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile recunoscute şi acreditate de lege, 
care se află pe raza administrativ teritorială a comunei Buciumeni 
    
  

CAPITOLUL II 
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean  în conformitate  cu prevederile art.6 din Hotărârea 
Guvernului nr.797/2017 

    
1. Revizuirea /Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 
afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local; 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin 
lunar; 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi: 
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate 
de aceştia - se actualizează lunar; 
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă 
socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 
înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul comunei 
Buciumeni - se actualizează cel puţin anual; 
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul comunei Buciumeni - se actualizează cel puţin trimestrial; 
 
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a 
beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 
perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în 
cadrul centrelor de zi: 
1. realizarea şi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile sociale 
oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile particulare ale fiecărei categorii 
de beneficiari; 
2. prezentarea pe pagina oficială a comunei Buciumeni la sectiunea   de Asistenţă Socială   a 
activităţilor desfăşurate şi a informaţiilor relevante cu privire la modificările legislative apărute 
privind acordarea beneficiilor sociale; 
3. organizarea unor campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii organizate de direcţie 
sau în colaborare cu alte instituţii publice de interes local cu privire la promovarea serviciilor 
sociale ale direcţiei; 
4. organizarea unor întâlniri cu furnizorii de servicii sociale acreditaţi, organizaţii de voluntariat, 
reprezentanţi ai persoanelor beneficiare; 
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CAPITOLUL III 
Programul de formare  și îndrumare metodologică  a personalului  care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale 
 
 1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii 
performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
a) cursuri de perfecţionare 

    Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

Funcționari publici 2 1500 

 
b) cursuri de calificare 

   Nr. de persoane Buget estimat 

     

 
c) sesiuni de instruire pentru: 

 asistenţi personali; 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, 
oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară 
etc.: 
  

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

1.Asigurarea implementării 
legislaţiei privind protecţia 
datelor cu caracter personal 

  

2 Modalităţi eficiente de 
lucru în echipă 

  

3.Managementul resurselor 
umane şi noutăţi legislative 

   

4.Controlul financiar 
preventiv al operaţiunilor 
efectuate privind fondurilor 
publice şi patrimoniului 
public. 

  

5.Comunicarea ca 
instrument de îmbunătăţire 
a performanţelor individuale 
şi organizaţionale 

  

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; 
f) altele: - Întâlniri de lucru organizate cu: 
1. Furnizorii de servicii sociale acreditaţi publici şi privaţi; 
2. Reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ; 
3. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 
4. Reprezentanţi ai pensionarilor; 
5. Reprezentanţi ai DGASPC Galaţi , Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi , Casa 
Judeţeană de Pensii, Inspectoratului Şcolar al judeţului Galaţi, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 
6. Reprezentanţi ai ONG-urilor în domenii precum protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
ocrotirea persoanelor cu dizabilităţi; 
  - Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în 
vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în 
servicii sociale. 
      
       
 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 4154/16.04.2019 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 

Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) 
 
În conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 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: „Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în 

administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la 

nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în 

continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 

persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.” 

 La nivelul comunei Buciumeni funcţionează un Compartiment de asistență socială. 

In conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului 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: „ În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele 

funcţii: c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;” 

 Compartimentul de asistenţă socială Buciumeni, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 

acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 

Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni)” pe baza modelului-

cadru aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind 

aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 

1086/2018, Planul local de acţiune  se supune analizei Consiliul judeţean în vederea avizării. 

Avizul Consiliului Judeţean  are caracter consultativ. 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
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RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 

Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni) 
 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a 
comunei Buciumeni). 

În conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 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: „ Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la 
nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în 
continuare Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.” 

La nivelul comunei Buciumeni funcţionează un Compartiment de asistență socială. 
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c) din anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului 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: „În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele 
funcţii: […] c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;” 

 Compartimentul de asistenţă socială Buciumeni, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 
acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 
Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni)” pe baza modelului-
cadru aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind 
aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 
1086/2018, Planul local de acţiune  se supune analizei Consiliul judeţean în vederea avizării. 
Avizul Consiliului Judeţean  are caracter consultativ.  

Art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare: „consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind: […] 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
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