
PROIECT                                                                                   Avizat, 
J U D E Ţ U L   G O R J                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
          
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru avizarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna Arcani, 
 pentru anul 2023 

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
-Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 
-Adresa nr. 5606/23.12.2022 a Primăriei comunei Arcani județul Gorj, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 139/04.01.2023; 
-Prevederile art. 3, alin. (2), lit. b) din Anexa nr. 3 a  Hotărârii Guvernului României nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

-Prevederile  art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 3,  a H.G. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și 
a structurii orientative de personal; 

-Ordinul nr. 1086/2018 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. 

-Prevederile art. 118, alin. (3), din Legea  asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 
            - Procedura privind elaborarea, consultarea, avizarea, aprobarea și comunicarea planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT-
urilor din județul Gorj. 
            -În temeiul art. 182, alin.(1), și art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ.  
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1.  Se avizează  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna  Arcani. 
 



Art.2.  Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice prin  
Compartimentul Contractări servicii sociale  și coordonare asistență socială din cadrul 
Consiliului Județean Gorj, va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.  
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Unității Administrativ Teritoriale – comuna Arcani  și 
Instituției Prefectului - Județul Gorj. 
 
    
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
Cosmin-Mihai Popescu                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                         
                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Nr. ____ 
Adoptată în şedinţa  din ________ 2023 
Cu un număr de ____  voturi 
Din totalul numărului de consilieri 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna 
Arcani, pentru anul 2023  

 
 

 
 

 
Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Arcani, a înaintat Consiliului Județean Gorj, spre consultare și avizare, Planul anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, pentru 
anul 2023, precum și documentația aferentă. 
 Planul anual de acțiune se elaborează, în conformitate cu art. 3 alin. (2)  din Anexa nr. 
3 la H.G. 797/2017, de către structurile de asistență socială din subordinea consiliilor locale și 
cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de 
subvenționare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.  

Respectarea Ordinului 1086/2018    privind aprobarea modelului-cadru a Planului anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Județean/Local/Consiliului General al Municipiului București, model ce este adaptat de fiecare 
structură socială în parte în funcție de nevoile identificate în comunitate. 
 În conformitate cu prevederile art. 118, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 
292/2011 cu modificările și completările ulterioare, și art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 3, la H.G. 
797/2017, anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Local a planului anual, Compartimentul  
de Asistență Socială din U.A.T.  – Arcani, județul Gorj,  a transmis spre consultare și avizare 
Consiliului Județean, planul anual pentru anul 2023. 

Prin Planul anual de acțiune supus avizării prin  adresa nr. 5606/23.12.2022 a Primăriei 
comunei Arcani,  se propun următoarele obiective operaționale: 

- Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul 
localității 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 Arcani; 

- Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniu asistenței 
sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă(categoriilor de 
beneficiari); 

- Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind 
beneficiarii ( date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese 
de domiciliu etc.) date privind indemnizațiile acordate ( ajutoare sociale, ajutoare de 
urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de susținere etc.), 
cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru 
completarea Bazei de date; 

- Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de 
furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Arcani; 



- Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau 
instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale și resurselor 
disponibile la nivelul comunei Arcani, inițiate și realizate după efectuarea unor 
studii de piață referitoare la nevoile sociale și prioritățile generale ale comunității 
locale;  

- Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității 
și a beneficiarilor de servicii sociale. 

- Acțiuni privind prevenirea și combaterea virusului SARS COV 2. 
Având în vedere cele expuse,  supun aprobării proiectul de hotărâre pentru avizarea Planul anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității 
Administrativ Teritoriale –  comuna Arcani, pentru anul 2023. 
 
 
 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII  
ADMINISTRATIVE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU 
  
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale - comuna 

Arcani, pentru anul 2023 
 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune avizarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al  Unității Administrativ 
Teritoriale ––  comuna Arcani,   județul Gorj. 
            Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al 
compartimentelor de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, 
aprobat prin H.G. 797/2017, consiliul județean, în exercitarea atribuțiilor privind coordonarea 
înființării și organizării serviciilor sociale, acordă, potrivit competențelor sale și în condițiile 
legii, sprijin autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării, dezvoltării și organizării 
serviciilor sociale de interes  local. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre aprobare este constituit 
de: 

- Prevederile art. 114, alin. (1), lit. b)  și alin. (2),  lit. a) și b), din  Legea asistenței 
sociale potrivit, cărora Autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor 
realizează atribuțiile prevăzute la art. 112 astfel: prin compartimentul prevăzut la art. 113 alin. 
(1) pentru atribuțiile prevăzute la alin.(3) lit. p)-r). Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin (1) 
autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor realizează: coordonarea 
înființării și organizării serviciilor sociale, în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate 
identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul 
județului. Acordarea de sprijin autorităților administrației publice locale de la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării și 
organizării serviciilor sociale de interes local. 

-Prevederile  art. 5, alin. (5), din Anexa nr. 3 a H.G. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și 
a structurii orientative de personal și prevederile art. 118, alin. (3), din Legea  asistenței sociale 
nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Planul anual de acțiune 
prevăzut la art. 3, alin. (2), lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget 
pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, 
precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritorială și cuprinde date 
detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare 
a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de 
stat, bugetul estimat și sursele de finanțare. Anterior aprobării prin hotărârea consiliului local 
a planului anual de acțiune, Compartimentul îl transmite spre consultare consiliului județean. 



- Prevederile art. 3, alin. (2), lit. b) din Anexa nr. 3 a  Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal, potrivit cărora Atribuțiile 
Compartimentului în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt 
următoarele: elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea 
cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.  

-Ordinul 1086/2018    privind aprobarea modelului-cadru a Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Județean/Local/Consiliului General al Municipiului București. 
            - Procedura privind elaborarea, consultarea, avizarea, aprobarea și comunicarea planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT-
urilor din județul Gorj. 
             Față de aceste motive, apreciem că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea 
hotărârii în forma prezentată.              
             Competența de avizare a Planului anual de acțiune de către Consiliul Județean Gorj este 
reglementată prin actele normative incidente invocate mai sus, având un caracter strict 
consultativ. 
 
 
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,  
         COSTEL MARCĂU                                                                                                                                    

                             
 
 

                                                                             Compartiment 
                                                                              Contractări servicii sociale și 
                                                                             coordonare asistență socială 

                                                                             Marieta Bocșan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


