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Către, 

Compartimentul administraţie publică 

 

 

RAPORT 

privind transmiterea spre consultare în şedinţa Consiliului judeţean Alba a  Planurilor anuale de 

acţiune ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin.1 şi alin.3, lit.b şi a art. 118 alin. 3 din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare - autorităţile administraţiei 

publice locale elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, 

strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 

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

consiliului local.   

Anterior aprobării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul consiliului local, prin hotărâre a consiliului local - acestea se transmit spre consultare 

consiliului judeţean.  

Cunoscând faptul că, rolul administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale este 

acela de a organiza şi acorda servicii sociale primare/proprii, precum şi de a planifica dezvoltarea 

acestora: prin contractarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale acreditaţi, în condiţiile 

legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii şi fundaţii, culte religioase etc. care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială în baza standardelor de calitate, în conformitate cu actele 

normative în vigoare) prin intermediul structurii de specialitate proprie - prin Adresa nr. 25805/ 

18.11.2020, Consiliul Judeţean Alba a solicitat unităţilor administrativ teritoriale din judeţ date 

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, conform cerinţelor prevăzute în legislaţia de 

specialitate. 

Astfel, prin prezenta vă transmitem documentele spre a fi supuse atenţiei plenului Consiliului 

Judeţean Alba, spre consultare, în cadrul şedinţei din luna martie 2021. 

1. Planul de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului 

Local al Comunei Săliştea, pentru anul 2021, 

2. Planul anual de acţiune al serviciilor sociale pentru anul 2021, la nivelul Comunei Şpring, 



3. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local pentru anul 2021, Comuna Şibot, 

4. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local, pentru anul 2021, Zlatna. 

 

 

 

 

Întocmit,  

Ţimonea Camelia  Mirela 
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