
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                               jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2021 

privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii 

decembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43013/15.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43014/15.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) și art. (5) alin. 5 din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Adresa privind transmiterea spre consultare nr. 11787/A/09.12.2020, 

transmisă la Consiliul Județean Dâmbovița pe adresa de e-mail 

consjdb@cjd.ro, în data de 09.12.2020; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 276/28.07.2017 privind aprobarea “Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, 2014 - 2020”; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 102/28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiune 

pentru anul 2019 şi a Strategiei de  dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 



▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit.b) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2021 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Municipial Târgovişte, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.         

 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  18 decembrie 2020 

Direcția de Asistență Socială X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 

 



                                                                                                                      Aprobat, 

                                                                                                                        Primar, 

                                                                                                          jr. Daniel Cristian Stan    

                                                                                                                         

 

REFERAT 

 

Avand in vedere: 

➢ Avand in vedere prevederile Art 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ , alin (2) si alin (7): 

 „(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: d) atribuții privind 

gestionarea serviciilor de interes local;   

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 

potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: b) serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;” 

➢ Avand in vedere prevederile art. 118 din Legea 292/2011 – legea 

asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“ (1) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi 

acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de 

care aparţin, respectiv în cea a municipiului Bucureşti, pentru sectoarele de la 

nivelul capitalei.  

(2) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale prevăzute la alin. (1) 

cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 

sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de 

contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare.  

(3) Planurile anuale de acţiune elaborate de autorităţile administraţiei publice 

locale, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se transmit 

pentru consultare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.  

(4) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau 

finanţate de consiliile judeţene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, precum şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anterior 

supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului 

judeţean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se 

transmit pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.” 

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968654&d=2020-01-10#p-291968654


➢ Avand in vedere prevederile art. 3, alin. (2), lit.  b) din Anexa nr. 2 la HG nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale 

serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(2) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 

sociale sunt următoarele: 

b) 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;” 

Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun urmatoarele: 

Aprobarea Planului anual de actiune pentru anul 2021 privind serviciile 

sociale  administrate si finantate de Directia de Asistenta Sociala din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste, prevazut in Anexa nr. 1 

 

 

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.  

                                                                                                      Aprobat, 

                                                                                                                                      

Primar, 

                                                                                                jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

Raport de specialitate 

Privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2021  privind serviciile sociale din 

cadrul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste 

 

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare: 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului: 

jr. Iordache Marcela – director executiv 

3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de 

hotarare: 

➢ Avand in vedere prevederile Art 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, alin (2) si alin (7): 

 „(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: d) atribuții privind 

gestionarea serviciilor de interes local;   

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 

potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: b) serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;” 

➢ Avand in vedere prevederile art. 118 din Legea 292/2011 – legea 

asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“ (1) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi 

acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de 

care aparţin, respectiv în cea a municipiului Bucureşti, pentru sectoarele de la 

nivelul capitalei.  

(2) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale prevăzute la alin. (1) 

cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 

sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de 

contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare.  

https://lege5.ro/App/Document/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968654&d=2020-01-10#p-291968654


(3) Planurile anuale de acţiune elaborate de autorităţile administraţiei publice 

locale, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se transmit 

pentru consultare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.  

(4) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau 

finanţate de consiliile judeţene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, precum şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anterior 

supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului 

judeţean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se 

transmit pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.” 

➢ Avand in vedere prevederile art. 3, alin. (2), lit.  b) din Anexa nr. 2 la HG nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale 

serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(2) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 

sociale sunt următoarele: 

b) 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;” 

➢ Avand in vedere prevederile art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 2 la HG nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale 

serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

“(5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, 

Direcţia îl transmite spre consultare consiliului judeţean” 

 

 

4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):  

Autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu art. 118 din 

Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, au atributia elaborarii Planurilor anuale de acţiune privind serviciile 

sociale în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin, respectiv în cea a 

municipiului Bucureşti, pentru sectoarele de la nivelul capitalei.  

 

 

 



5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare: 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2014-

2020, aprobata prin HCL nr. 276/28.07.2017; 

- Startegia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2029, la 

nivelul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, aprobata prin HCL nr. 

102/28.02.2019. 

- Art. 118 si din Legea 292/2011 – legea asistentei sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Art. 3, alin. (2), lit. b) din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de 

asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Adresa privind transmiterea spre consultare nr. 11787/A/09.12.2020 

transmisa la Consiliul Judetean Dambovita pe adresa de e-mail 

consjdb@cjd.ro , in data de 09.12.2020. 

 

6. Baza legala a proiectului de hotarare: 

- Legea 292/2011  legea asistentei sociale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare si 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative 

de personal , cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa nr. 2; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicata, cu modificările si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările 

si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului Ministrului Muncii și justiției sociale nr.1086 din 17 aprilie 2018, 

privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului 

județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București. 

 

 



7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

Aprobarea Planului anual de actiune pentru anul 2021 privind serviciile 

sociale  administrate si finantate de Directia de Asistenta Sociala din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste, prevazut in Anexa nr. 1. 

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului 

de hotarare: 

Asigurarea furnizării serviciilor, cu respectarea planului de 

implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale în funcţie 

de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport 

cost/beneficiu. 

9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare:  

Bugetul local si surse de finantare externa 

10. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si 

respecatarea normelor Comunitatii Europene: 

Aceste servicii sociale se acorda pe baza principiului solidaritatii 

sociale prin care comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi 

pot asigura nevoile sociale pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale. 

 

 

MUNICIPIUL TARGOVISTE DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

       VICEPRIMAR,             DIRECTOR EXECUTIV, 

prof. Ilie Monica Cezarina                               jr. Iordache Marcela                              

 

DIRECTOR Economic,      SEF SERVICIU                        

Economico-Financiar , 

ec. Marin Silviana-Ecaterina                           ec. Badea Ionela-Constanta 

 

Compartiment Juridic,                                Compartiment Juridic, 

jr. Epurescu Elena                             jr. Nica Cristina 

                                          

                                                                                                                  Intocmit, 

                                          Marian Ana Maria 


