
 

            

 

 

 

            

          HOTĂRÂREA NR.134 

             din 31 august 2017 

 

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Mureş,  

pe perioada 2018-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 34705/28.08.2017, a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş privind aprobarea Planului de acţiune privind 

serviciile sociale din judeţul Mureş, pe perioada 2018-2020, avizul Comisiei de 

incluziune socială, precum şi avizul comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 118, din Legea nr. 292/2011 – privind asistenţa socială, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art. 91 alin (1), lit. ”d”, alin.(5) lit. ”a”, pct.2 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 de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Mureş, pe 

perioada 2018-2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                       Contrasemnează 

Petér Ferenc                                                                                 SECRETAR                                                                                                  

                                       Paul Cosma  
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Nr. 34705/28.08.2017 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile 

sociale din judeţul Mureş pe perioada 2018-2020. 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 118, din Legea nr. 292/2011 – privind asistenţa 

socială,   

“(1) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către 

autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi acţiunile 

prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin, 

respectiv în cea a municipiului Bucureşti, pentru sectoarele de la nivelul capitalei. 

(2) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale prevăzute la alin. (1) 

cuprind date detaliate 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. 

(3) Planurile anuale de acţiune elaborate de autorităţile administraţiei publice 

locale, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se transmit 

pentru consultare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

(4) Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau 

finanţate de consiliile judeţene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, precum şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anterior 

supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului 

local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit pentru consultare 

comisiilor teritoriale de incluziune socială.” 

Menţionăm faptul că, instituţia noastră a elaborat Planul de acţiuni al serviciilor 

sociale din Judeţul Mureş pentru perioada 2018-2020 – avizat şi înregistrat la 

Instituţia prefectului cu nr. 12399/28.08.2017 – unde au fost incluse diverse 

servicii sociale oferite, sau propuse spre a fi finanţate, de către furnizorii de servicii 

publici sau privaţi. 
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În ceea ce priveşte Direcţia Generală, au fost incluse următoarele tipuri de servicii 

necesare a fi contractate de către DGASPC Mureş, la nivelul judeţului Mureş: 

1. Servicii rezidenţiale tip CTF 

2. Servicii rezidenţiale – copii cu dizabilităţi 

3. Servicii asistent maternal profesionist 

4. Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă 

5. Servicii rezidenţiale – persoane adulte cu dizabilităţi 

6. Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă – victime ale violenţei în familie 

Valoarea estimată a serviciilor mai sus enunţate este: 

Pentru anul 2018 – 4.745.338 lei 

Pentru anul 2019 - 4.745.338 lei 

Pentru anul 2020 - 4.745.338 lei 

                  Total – 14.236.014 lei. 

Conform atribuţiilor principale stipulate in H.G. nr. 1434/2004, DGASPC Mureş 

realizează la nivel judeţean, măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. În acest sens Planul Anual 

conţine informaţii privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse spre a fi finanţate, bugetul estimat, sursele de 

finanţare. 

De asemenea, vă comunicăm faptul că, Direcţia Generală a supus spre consultare 

Planul de acţiuni al serviciilor social, comisiei de incluziune socială de la nivelul 

Prefecturii Mureş, obţinând avizul acesteia, conform Anexei la prezenta expunere de 

motive. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale din judeţul Mureş pe 

perioada 2018-2020. 

 

 

 

     DIRECTOR GENERAL INTERIMAR, 

    STEKBAUER ANDREA MELINDA 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef Serviciu Juridic Contencios – Dan Ioana 
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