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HOTĂRÂREA NR. 67 

din 27 aprilie 2017 

pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale din 
judeţul Mureş pe anul 2017  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.8358/25.04.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, adresa nr.15.758/18.04.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.112 alin.(3) lit. „b” şi art.118 din Legea nr.292/2011 

a asistenţei sociale,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „d” şi alin.(5) lit. „a” pct. 2, precum şi al 

art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale din judeţul Mureş 

pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale 

se îndeplineşte de către aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, iar 

contractele atribuite conform procedurilor derulate în acest sens,  vor fi încheiate de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

  

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                              Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile 

sociale din judeţul Mureş pe anul 2017 
    

În conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) lit. „b”, art.113 alin.(2) şi art.114 alin.(1) lit. „a” 

din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, în domeniul organizării, administrării şi acordării 

serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş elaborează, în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a 

asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor, planul anual de 

acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean, care 

cuprinde 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. 

În perioada 6 aprilie – 10 aprilie 2017, Planul anual de acţiuni a fost supus consultării către 

furnizorii publici şi privaţi, asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor 

din judeţ, care au transmis sugestii şi propuneri de modificare şi completare a acestuia. 

Planul anual de acţiuni se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în 

strategia de dezvoltare a serviciilor sociale. Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în 

judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu 

handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2014-2020 a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.142/2014.  

Având în vedere că potrivit art. 118, alin.(4) din Legea nr. 292/2011, planurile anuale de acţiuni 

privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate de consiliile judeţene, anterior supunerii 

lor spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean, se transmit spre consultare comisiilor 

teritoriale de incluziune socială, Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale din judeţul 

Mureş pe anul 2017 a fost avizat de Comisia de Incluziune Socială a Judeţului Mureş, în urma 

dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa întrunită la data de 20.04.2017.  

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Judeţean Mureş aprobarea Planului anual de 

acţiuni privind serviciile sociale din judeţul Mureş pe anul 2017, conform proiectului de hotărâre 

anexat. 

a care  

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                                            DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan                   

Verificat: şef serviciu Delia Belean 
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