
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

 şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna decembrie 2020; 

 Luând în dezbatere : 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021; 

  - adresa nr. 19091/23 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28666/23 

decembrie 2020; 

  - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021 propus de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   Legii  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

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

orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 

 - Ordinului nr. 1086 din 20 februarie 2018 al ministrului muncii și justiției sociale 

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; 

 - Ordinului nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinului nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinului nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinului nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 



 - Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinului nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

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

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

finanţate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2021 conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a directorului general al 

Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcţiei juridică 

şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                                     Avizat doar pentru LEGALITATE 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

   

 

Înregistrat cu nr. 287 

Alba Iulia,  24 decembrie 2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către următoarele comisii 

de specialitate: 

Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii,  

Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice  

Comisiei de specialitate nr. 6  Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 28708/24 decembrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune  

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul  

local al Judeţului Alba pentru anul 2021 

 

  

    I. Expunere de motive 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean în exercitarea acestor atribuții consiliul 

județean asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, potrivit prevederilor 

art. 173 alin. 5 lit. b din actul normativ invocat mai sus. 

Prin adresa de înaintare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

judeţean Alba - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021. 

Potrivit H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, 

(anexa nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, art. 3 alin. 3, lit. b)  competenţa de elaborare a planurilor 

anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean, revine 

Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Acestea se supun spre aprobare consiliului judeţean înainte de fundamentarea proiectului 

de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 

judeţene. 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte, în 

principal, următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 

copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., 

precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială 

în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului; 

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, 

cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la 

nivelul judeţului; 

f) de reprezentare a consiliului judeţean în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 



Astfel, aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul Consiliului judeţean Alba pentru anul 2021, asigură continuitate în procesul 

complex al serviciilor sociale dezvoltate la nivelul judeţului Alba, în scopul promovării şi 

respectării drepturilor copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor vârstnice 

şi a altor persoane aflate în situaţii de risc sau vulnerabilitate, cuprinzând 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. 

    

 II. Descrierea situaţiei actuale  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, serviciu public 

specializat din subordinea Consiliului Judeţean Alba a demarat procedura de restructurare a 

centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap ce funcţionează peste capacitatea 

prevăzută de noile modificări legislative, urmând a fi identificate oportunităţi de finanţare pentru 

construcţia/ reabilitarea unor clădiri care să permită urgentarea procesului de tranziţie de la 

sistemul instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, conform art. 51 alin. 4 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin O.U.G. nr. 69/2018, 

De asemenea, direcţiile de acţiune ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba atât pentru anul în curs, cât şi pentru anul 2021 urmează realizarea obiectivelor 

propuse precum: înfiinţarea unor centre de tip respiro, centre de pregătire pentru o viaţă 

independentă, locuinţe protejate, centre de integrare pentru persoanele adulte cu handicap, în 

vederea promovării integrării sociale şi profesionale a acestora. 

În scopul asigurării unor servicii sociale complete, necesare tuturor categoriilor de 

beneficiari, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba furnizează servicii 

de intervenţie în regim de urgenţă, găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere educaţională 

şi vocaţională, monitorizare a respectării standardelor de calitate în centrele din subordine, 

informare, consiliere psihologică, terapie, recuperare şi reabilitare, precum şi acordarea de drepturi 

materiale sau financiare. Pentru a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba se implică în activitatea de monitorizare, 

sprijin metodologic şi susţinere financiară a centrelor de zi.  

 

III. Reglementări anterioare 

 - Strategia judeţeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului – Județul Alba 

2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean ALBA nr. 99/29.05.2014 

- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.383/27.05.2015; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 159 /24.09.2015 privind aprobarea standardului 

de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte;                                         

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 70 /27.03.2014 privind delegarea unor atribuţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -   Legea  nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare 

a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 

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

orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 



 - Ordinul nr. 1086 din 20 februarie 2018 al ministrului muncii și justiției sociale 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; 

 - Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 26 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

 - Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor 

 - Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

 - Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 

maternale; 

 - Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 - Ordinul nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor specifice 

minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

-  Procesul-verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici şi privaţi din data de (26.02.2019, 

27.02.2019, 25.03.2019, 26.03.2019, 15.04.2019).  

-  Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean a planului anual de acţiune, 

Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a transmis documentul spre 

consultare comisiei judeţene de incluziune socială. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 



Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 287 din 24 decembrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 28710/24 decembrie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Doamnei  director executiv Liliana NEGRUȚ 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate, asupra 

 

PROIECTULUI DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 

până în data de 24 decembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinară” estimată a avea loc în data de 29 decembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 287/24 decembrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021; 

  - adresa nr. 19091/23 decembrie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28666/23 

decembrie 2020; 

  - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2021 propus de Direcţia General[ de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

 SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

 DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 28726/ 24.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Judeţului Alba 

pentru anul 2021 

 

Autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au 

obligaţia, conform art.119 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,  de a organiza şi acorda 

serviciile sociale, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile 

identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu 

respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu, de a asigura resursele umane, financiare şi 

materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a planurilor anuale de acţiune în domeniu. 

Având în vedere competențele Consiliului Județean Alba și politica națională în domeniul 

serviciilor sociale, de promovare a dezinstituționalizării copiilor din sistemul de protecție specială, 

prin crearea de servicii de tip familial și urgentarea procesului de închidere a centrelor rezidențiale 

de tip vechi până la sfârșitul anului 2020, precum și reforma instituțională privind serviciile sociale 

pentru persoanele adulte cu dizabilități – elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul local al judeţului Alba pentru anul 2021 reprezintă 

aşadar un instrument util în managementul general al instituției precum şi în procesul de accesare a 

fondurilor nerambursabile. 

Conform Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 

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

1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

judeţean şi îl propune spre aprobare consiliului judeţean înainte de fundamentarea proiectului de 

buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale judeţene. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin 1, alin.2 şi alin. 3  ale aceluiaşi act normativ, Planul anual 

de acţiune trebuie să conţină: 

- date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

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

subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul 

ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare, 

- planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare 

metodologică în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care 

administrează şi acordă servicii sociale. 

- fundamentare prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, 

serviciile sociale existente şi cele propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi 

umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de 

implementare a strategiei judeţene. 

De asemenea, în realizarea documentului se va respecta forma dată prin  modelul cadru 

prevăzut în Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/20.02.2018. 

 

 

 

Ţinând cont de aceste considerente, prin Adresa de înaintare a Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al județului Alba pentru anul 



2021, cu nr. 19091 / 04.12.2020, înregistrată la registratura instituţiei noastre cu nr. 27.106 / 

07.12.2020, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba supune spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului judeţean Alba - Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul local al județului Alba pentru anul 2021. 

Din studiul documentului constatăm că au fost respectate prevederile legale în ceea ce 

priveşte forma şi datele prezentate, principalele capitole cuprinzând:  

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale existente la nivel 

local/judeţean - capitolul I 

 - Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale - 

DGASPC Alba (destinate persoanelor adulte), 

 - Unităţi / structuri funcţionale aflate în componenţa furnizorului public de servicii sociale - 

DGASPC Alba (destinate copiilor), 

 - Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are 

încheiate contracte de furnizare de servicii (destinate persoanelor adulte), 

 - Furnizorii de servicii sociale şi unităţile funcţionale private cu care DGASPC Alba are 

încheiate contracte de furnizare de servicii (destinate copiilor), 

 - Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate – 9 servicii noi care se adresează copiilor cu 

dizabilități, persoanelor adulte cu dizabilități,  persoanelor vârstnice, persoanelor cu diferite 

adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice,  

 - 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 obiectivelor operaţionale/direcţiilor de acţiune prevăzute în Strategia  județeană 

în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului,  

 - Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege;  

2. Planificarea activităţilor 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 - capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale, propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea 

creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire - capitolul III . 

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean este 

necesar pentru activitățile de contractare de servicii sociale, pentru fundamentarea înființării noilor 

servicii sociale rezultate din procesul de dezinstituționalizare al copiilor protejați în centre de tip 

rezidențial clasic și pentru accesarea posibilelor proiecte cu finanțare nerambursabilă, obiectivul 

general al acestuia urmărind identificarea şi planificarea acţiunilor de furnizare şi dezvoltare a 

serviciilor sociale administrate și finanțate din Bugetul local al  județului Alba pentru anul 2021.  

  Bugetul estimat al programului anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 

și al programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale este de 67.515,63 mii lei   

 Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul local al judeţului Alba pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 287 din  24  

decembrie 2020. 

Director executiv,                                                                                              Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ                                                                                       Marian Florin AITAI 

 


