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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului  Județean Gorj pentru anul 2020  

 

 

Consiliul Judeţean Gorj 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

             -Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

-Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 27 alin. (1), art .118 alin (1), (2) și (4 ), art.119 alin (1) și (5) și art.120 din 

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Anexelor nr. 1 și 2 la H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale 

pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020; 

-H.G. nr. 655/2016 pentru  aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi” 2016—2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei 

naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016—2020; 

-H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

-Prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (1) - (5) din Anexa nr. 1 la H.G. 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; 

-Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru aprobarea 

Metologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanelor adulte cu handicap 

nr.877/30.10.2018; 

-Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru aprobarea 

Metologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanelor adulte cu 

handicap nr.878/30.10.2018; 

-Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliul local/Consiliul 

General al Municipiului București; 

-Hotărârea Consiliului Județean nr. 106/2014 privind aprobarea Strategiei Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea 

strategiei județene; 

             -Avizul favorabil nr.1/28.01.2020 al Comisiei județene privind incluziunea socială Gorj; 

 -Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială pentru Protecția 

Copilului Gorj nr. 1/14.02.2020 privind avizarea favorabilă a Panului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2020;  



             -Nota de fundamentare nr. 2625/30.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj la nr.1344/30.01.2020. 

 

 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R  Ă Ș T E 

 

 

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

local al Județului Gorj pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 Măsurile cuprinse în Planul de acțiune prevăzut la art. 1 se vor realiza în limita cheltuielilor 

bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, în ordinea importanței și oportunității acestora potrivit Strategiei Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 2014-2020 și Planului operațional pentru implementarea 

strategiei județene. 

 

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și compartimentele de resort 

din cadru aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile 

Planului prevăzut la art. 1. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

                 CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Adoptată în ședința din 20.02.2020 

Cu un număr de 27 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 




































