
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a 
comunei Gohor) 

iniţiator :Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1760/13.02.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al 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. 6104/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1760/04.02.2020;  

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. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b)  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 
2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 
Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) , prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Gohor 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./ 10.02.2020                                                                                                            Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 



 HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2020   
pag. nr. 2 

Anexă 
 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 

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

Având în vedere: 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local , respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune: 
2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada -2020 
și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a 
grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse sărăciei sau excluziunii 
sociale; 
 
Obiectivul general 
         Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, 
capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, 
tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Gohor 
în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.  
        Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de 
asistenţă socială, date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse 
pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat 
şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru 
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Gohor.  
            
Grupuri țintă 
        Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul 
anual de acţiune: 
A. Copii şi familii aflate în dificultate 
B. Persoane vârstnice 
C. Persoane cu handicap 
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
E. Persoane fără adăpost 
F. Alte persoane aflate în risc social 
 
Beneficii sociale 
 
1. Venitul minim garantat 
  În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 179 dosare . 
  În prezent se afla în plată la venitul minim garantat 175 dosare având un număr total de 
320 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de 
Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Sociala Galați. 
         Din fonduri de la bugetul local se plătește ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzuta in bugetul pe anul 2020 la acest capitol a 
fost de 55680 lei . 
 
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
  Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă 
conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 
794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau 
reprezentantului său legal. 
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        În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza 
atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în 
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la 
nivelul la care situaţia o cere. 
        Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 
psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi 
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 
Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent 
personal. 
        În cursul anului 2018 un număr de 44 persoane cu handicap grav, au beneficiat de 
drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului 
emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru 
Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați, sumele necesare plăţii acestor 
drepturi fiind prevăzute în bugetul local.  
        În prezent în evidența Primăriei Priponești sunt un număr de 1 asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav și 43 indemnizații de însoțitor. 
        Şi în bugetul anului 2020 a fost prevăzută suma de 800 mii lei necesară plăţii 
indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 
 
 3.  Alocaţia pentru susţinerea familiei  

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de 
sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până 
la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în 
medie un număr de 83 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la 
Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galati. În prezent un 
număr de 77 familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei. 
 
4.  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în 
perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri 
reduse. În anul 2018 (sezon rece 2018-2019)  au fost depuse un număr de 60 cereri pentru 
încălzirea locuinţei cu combustibili solizi . 
        Pentru sezonul rece 2019/2020 au fost depuse până în prezent un număr de 62 cereri 
pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi. 
  
Protecţia copilului  

În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt 
propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere 
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale 
minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galați, care analizează situaţia 
minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.  
1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar. Acestea 
sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de 
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Priponești cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale 
copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar. 
2. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară 

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii 

de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea 

Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi 
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protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea . 

         Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care 
urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi  sau 
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să 
plece la muncă în străinătate), este cu impedimente, deoarece părinții nu anunță Primăria 
Priponești atunci când pleacă la muncă în străinătate . 
 
       Planul anual de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponești ( U.A.T. a comunei Gohor ) 
cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local – capitolul II; 
3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  
                                                          
 

CAPITOLUL I 
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 
  1.Serviciile sociale existente la nivel local* 

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
  A – Buget de stat 
  B – Contribuții persoane beneficiare; 
  C – Alte surse. 

Nr 
crt 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 
social 

Capacitatea Grad 
de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de 
finanțare, pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 
 
   2.Servicii sociale propuse spre a fi înființate 
      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal 
gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 
      B -  Justificare; 
      C – Buget local; 
      D – Buget județean; 
      E – Buget de stat; 
      F – Contribuții persoane beneficiare; 
      G – Alte surse; 
      H – Număr locuri (în paturi). 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacitate 
clădire/spațiu 
necesar 
- mp - 

A Bugetele estimate pe 
surse de finanțare, 
pentru serviciile sociale 
propuse pentru a fi 
înființate 

B 

Număr 
benef./zi 

H C D E F G 

Centru de zi 
pentru copii 
aflati in 
dificultate si 

8899CZ-F-I Familii aflate 
in situatii de 
risc 

30 1 150  x    x  



 HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2020   
pag. nr. 5 

familiile 
acestora 

Serviciu de 
consiliere si 
mediere 
sociala a 
persoanelor 
cu dizabilitati 

8899CZ-F-I Persoane cu 
dizabilitati 

63 - -        

 
 

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

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

 
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 
afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului local; 
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare/formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc – se actualizează cel puțin 
lunar; 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

I.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate 
de aceștia – se actualizează lunar; 
II.serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență 

socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, 
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 
III.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se 
actualizează cel puțin anual; 
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial; 
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
3. Telefonul verde; 
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de 
asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, 
asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar 
fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 
 

CAPITOLUL III 
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale 
 
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței 
personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
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a) cursuri de perfecționare 
 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

 
 
b) cursuri de calificare 
 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

 
c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenți personali; 
c.3. îngrijitori informali*; 
c.4. voluntari* 
 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. - - 

 
 
      Pentru anul 2020 Primăria Comunei Gohor prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi 
propune următoarele obiective generale: 
  
 Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă 
socială în Comuna Gohor:  
- înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind 
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind 
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, 
alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii 
relevante pentru actualizarea acestor evidenţe.  
 
 Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în 
atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:  
- stabilirea sarcinilor  
- actualizarea procedurilor de lucru 
 
 Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de 
nevoile identificate: 
- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori 
interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 
obiective comune în acest sens;   
- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii 
sociale, în stabilirea unor obiective concrete;  
- referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă 
natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 
 
 Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale: 
- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 
continuă a personalului; 
-  evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora; 
-  monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 
indicatori în acest sens; 
 
-  implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 
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 Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de 
asistenţă socială: 
- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
- informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; 
- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 
  
Monitorizarea 
 
         Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În 
funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au 
stabilit. 
         Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt 
autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie 
de atribuţii. 
 
Indicatori  
        Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în 
Planul anual de acţiune pentru anul 2020. 
        Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii 
indicatorii: 
- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 
- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere; 
- realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 
        Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a 
nevoilor beneficiarilor de asistență socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în 
vigoare. 
        Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de 
asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse 
investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2020.  
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 1760/13.02..2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind avizarea Planului de 

acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 

 
 
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.” 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c 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: „ 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;” 

 Serviciul public local de asistenţă socială Gohor, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 

acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 

Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)” 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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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr. 1760/13.02.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului judeţean Galaţi privind avizarea Planului de 

acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 

 
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a 
comunei Gohor). 

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.” 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. c 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: „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;” 

 Serviciul public local de asistenţă socială Gohor, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 
acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)” 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.  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: consiliul judeţean  “asigură, potrivit competenţelor sale şi 
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind: b) 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, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv, 

Stoica George 

Director executiv, 

Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 

Director executiv, 

Epure Camelia 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 

Săndulache Elena 

Serviciul de management al 

resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 

asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 
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