
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2020 

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

iniţiator :Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 563/20.01.2020 

 
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. 83/06.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 563/06.01.2020;  

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 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 
Matca (U.A.T. a comunei Matca), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Matca 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./ 13.01.2020                                                                                                                    Stănescu Mădălina 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 
 

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

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

Conform Ordinului nr. 1086/2018 ce prevede modelul - cadru al Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi în 
temeiul Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 
2013-2020, modificată prin HCJ nr. 13 / 29.01.2019, Serviciul de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Matca, judeţul Galaţi, a întocmit Planului anual 
de acţiune privind serviciile sociale.  Având în vedere: 
 
1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru 
perioada 2013-2020, modificată prin HCJ nr. 13/29.01.2019 
 
2. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014 
 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
a)  Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate; 
b)   Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în 
situaţii vulnerabile; 
c)  Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 
d)   Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 
 
3. 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: 
a) Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de 
activare pe piaţa muncii; 
b) Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea 
stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; 
c) Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, 
concentrată asupra copiilor; 
d) Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 
e) 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; 
f) Investiţii într-un sistem solid de asistenţă socială; 
g) Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 
h) Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 
  
4.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: 
a)    Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 
b)    Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice; 
c)    Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi 
de îngrijire de lungă durată; 
5.Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-
2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 
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                Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 
a)   Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către 
persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
b)    Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii; 
c)    Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 
d)    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; 
e)    Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a 
învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi; 
f)   Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat de 
viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor; 
g)    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; 
h)    Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor 
statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 
  
6. 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: 
a) Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 
b) Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime; 
c) Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale; 
d)  Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii 
violenţei domestice 
               
3. Programele de interes naţional aprobat prin : 
- 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 2020 privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca ( U.A.T. a comunei Matca) 
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/județean – capitolul II; 
3.Programul de formare  și îndrumare  metodologică  a personalului  care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale – capitolul III. 

 
CAP. I 

 ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE 
  

 A. Serviciile sociale existente la nivel local  
  Nr. 
   
Crt. 

Cod serviciu 
social, coform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale  

Denumirea 
serviciului  
social 

Capacita
te 

Grad de 
ocupare 

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

Buget 
local 

Buget 
județe
an 

Buget 
de stat 

Contribuții 
Persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

 - - - - - - - - - 
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 - -  - - - - - - - 

 
 B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

Denumire 
Serviciu 
Social 
propus 

 
Cod 
servic
iu 
social 
 

Categorie 
beneficiari 

Capacit
ate  
necesar
a 

Capacitate 
clădire/ 
spațiu 
necesar 
-mp- 

Resurse umane 
necesare(personal 
de specialitate, de 
îngrijire și asistență; 
personal gospodărie 
întreținere,reparații 
deservire 

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

 
 
 
 
Justifi
care 

 
 
Buget 
 local 

 
Buget 
județean 

 
Buget 
de 
stat 

 
Contribuții 
Persoane 
beneficiare 

 
Alte 
surse 

Servicii de consiliere 
si suport emoțional 
pentru  elevii cu ambii 
părinţi plecați in 
străinătate 

8790 
CR-
C-IV 

Elevi 6 6 2 persoane pentru 
consiliere si suport 
emoțional 

1200
0 

 -  -  -  Donații  OP 
sau 
Factu
ri 

 
 Serviciile sociale, conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale , cu modificările și 
completările ulterioare, sunt definite  prin art. 27 alin. 1, ca activitatea sau ansamblul de 
activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale individuale, 
familiale sau de grup, în vederea depistării situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții. 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020  de la nivelul comunei 
Matca , se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, 
cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1086/ 2018 pentru  aprobarea  
modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate din bugetul 
local și ale Hotărârii Guvernului nr.797 / 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor sociale și a structurii orientative de personal. 
               Prin Hotărârea Consiliu Local nr. 17 / 31.03.2017 a fost aprobată  Strategia locala  
de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Matca, judeţul  Galaţi  si  a Planului strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de  Serviciul  Public de Asistenţă Socială din 
subordinea Primarului comunei Matca, judeţul Galaţi. 

Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea acțiunilor sociale care să 
răspundă nevoilor persoanei, în relația cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul 
de educație și mediul social de viață al acesteia în conformitate cu asigurarea aplicării 
politicilor sociale în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități, precum și a  altor persoane , grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea, 
respectarea dreptului la autodeterminare, focalizarea, abordarea individuală, parteneriatul, 
solidaritatea socială, participarea beneficiarilor și subsidiaritatea . 

În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității se pune 
accent pe evaluarea nevoilor sociale ale comunității, valorificarea potențialului comunității în 
vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a 
cazurilor de risc de excluziune social în care se pot afla anumite grupuri sau persoane, 
dezvoltarea serviciului de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și 
serviciile sociale la care pot apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai  
informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de 
acțiuni ce vizează identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea și 
educarea adecvată a tinerilor , părinților și familiilor în ansamblul lor. 

Obiectivul general urmărit prin Planul anual de  acțiuni privind serviciile sociale pe 
anul 2020, îl constituie dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la 
nivelul comunei, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 
creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți 
locuitorii comunei Matca. 
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Un obiectiv important urmărit prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, îl 
reprezintă identificarea tuturor nevoilor individuale, familiale și de grup ale comunității 
prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor , voluntarilor și a cu alți factori 
interesați din comunitate în vederea stabilirii unor obiective concrete precum și referirea unor 
cazuri către organizații sau instituții, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, 
pentru asigurarea continuității intervenției, creșterea accesului persoanelor adulte, 
provenite din grupuri vulnerabile la servicii de formare și perfecționare profesională prin 
asigurarea serviciilor de informare în acest sens, colaborarea cu toate unitățile școlare de pe 
raza comunei Matca, în scopul inițierii unor măsuri eficiente pentru prevenirea abandonului 
școlar. 
 

Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse 
prin planul anual de acțiune: 
  
A.  Copii și familii aflate în dificultate; 
B.  Persoanele vârstnice; 
C.  Persoane cu handicap (minori și adulți); 
D. Alte persoane aflate în dificultate.              
Problemele cu care se confruntă persoanele și grupurile defavorizate sunt: 
 
A .Copii și familiile aflate în dificultate identificate sunt: 
1. copii proveniți din sistemul de protecție a copilului; 
2. familii monoparentale; 
3. copii separați de părinți sau risc de separare – copii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate; 
4. victimele violenței în familie; 
5. familii tinere. 
              Probleme sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate: 
1. lipsa locuinței proprii; 
2. resurse financiare insuficiente; 
 
B.    Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
1. sănătatea precară; 
2. venituri mici în raport cu necesitățile; 
3. capacitate redusă de autogospodărire; 
4. absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
 
C. Persoane cu handicap ( minori sau adulți) 
  
              Probleme sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 
1. accesibilitatea, inclusiv în propria locuință ; 
2. situație materială precară. 
3. absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap. 
 
D. Probleme ale altor persoane aflate în dificultate: 
1. fără venituri sau cu venituri foarte mici; 
2. familii cu condiții precare de locuit; 
3. persoane cu deficiențe fizice, senzoriale – parte din ele neîncadrate în grad de handicap și 
neluate în evidența serviciului ; 
4. dependenţa de alcool. 
 

La nivelul comunei Matca, avem 89 de dosare privind alocația de susținere a familiei 
din care 14 dosare sunt pentru familii monoparentale si 75 dosare pentru  familii 
complementare. 



 HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2020   
pag. nr. 6 

       Din informațiile primite de la instituţiile școlare de pe raza comunei Matca şi din 
anchetele     sociale efectuate,  s-au constatat următoarele: 
- 95 de elevi au unul din părinţi plecat în străinătate; 
- 6 elevi cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 
-2 cazuri de abandon şcolar, 10 copii cu unic susținător legal. 
 

La nivelul comunei Matca există doar  44 dosare de  beneficiari ai ajutorului  privind 
venitul minim  garantat, totalizând un număr de 77 de persoane. 

 
La nivelul comunei Matca, avem 118 persoane cu certificate de handicap care 

beneficiază de indemnizație de handicap  încadrate în grad de handicap grav cu asistent 
personal şi 69 de asistenţi personali la persoane cu certificate încadrate în grad de handicap 
grav cu asistent personal. 
 

CAP. II 
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI  CUPRIVIRE LA 

SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL 
  
                 Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 
existente la nivel local se face  în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului 
nr. 797/2017 
 
1.Revizuirea / Actualizarea informaţiilor care se publică prin afișare la sediul primăriei comunei 
Matca; 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este parte componentă a Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei Matca pe perioada 2019-2023;   
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul consiliului local pe anul 2020  se publică pe pagina proprie de internet, se afișează la 
sediul Primăriei comunei Matca și se actualizează ori de câte ori este necesar; 
c) Activitatea proprie respectiv formulare/modele de cereri în format editabil, programul 
instituţiei, se publica  la sediul instituției; 
 
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. 

În acest sens Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Matca își propune 
pentru anul 2020 : 
-    informarea comunității cu privire la modificările  legislative apărute privind acordarea 
beneficiilor de asistență socială; 
-    afișarea la sediul primăriei comunei Matca a informațiilor primite de la instituții publice , 
organizații neguvernamentale, furnizori de servicii sociale acreditați , etc,cu privire la 
prevenirea excluziunii sociale și marginalizării persoanelor, familiilor sau grupuri din 
comunitate aflate în nevoie socială și promovarea incluziunii sociale ; 
  
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii prin continuarea colaborării cu Școlile, 
medicii de familie, postul de poliție,  pentru identificarea minorilor cu părinții plecați la muncă și 
monitorizarea acestora pentru a preveni abandonul școlar, delicvența juvenilă și alte situații de 
risc, daca exista; 
            Activităţi de informare şi consiliere cum ar fi: conştientizarea şi sensibilizarea publicului 
privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de 
asistenţă socială, etc. 
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CAP. 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 3 4000 

 b)sesiuni de instruire pentru: 
  
- asistenții personali  ai persoanelor cu handicap grav, conform  prevederilor legale în vigoare; 
- voluntari, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date, precum și în domeniul asistenței sociale; 
c)participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes National respectiv: 

Participarea la întâlnirile de lucru cu reprezentanții DGASPC Galaţi, primării de la nivel 
zonal, Direcția de Sănătate Publică a județului Galați, Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Prefectura Galaţi. 
 
  
  
 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        Nr. 563/20.01.2020 
 
 

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

 
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 Matca, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 

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

Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca)” 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. 563/20.01.2020 
 
 

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

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

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 Matca, jud. Galaţi a întocmit “Planul local de 
acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul 
Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca)” 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. 
 In 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, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
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