HOTĂRÂREA NR.7
din 26 ianuarie 2022
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.1673/20.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie și
raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile:
- art.112 alin.(3) lit.„b”, art.114 alin.(1) lit.„a” și art.118 din Legea nr.292/2011
privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare,
- art.2 și art.5 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență
socială și a structurii orientative de personal – Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b”,
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 1673/20.01.2022

Nr.1066/10.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureş pe anul 2022

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 județului de care aparțin, respectiv în cea a municipiului
București, 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 anual de acţiune al serviciilor sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureş pe anul 2022, avizat de
Comisia de Incluziune Socială a Județului Mureș de la nivelul Instituției Prefectului – Județul
Mureș și înregistrat cu nr.16458/29.12.2021, în care au fost incluse diverse servicii sociale
oferite sau propuse spre a fi finanţate de către furnizorii de servicii publici sau privaţi, după
cum urmează:
1. Servicii rezidenţiale tip Case Tip Familial;
2. Servicii rezidenţiale – copii cu dizabilităţi;
3. Servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor care au săvârșit fapte penale și nu
răspund penal;
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;
7. Servicii sociale cu cazare destinate persoanelor dependente.
Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) lit.”b” din anexa 1 la HG nr. 797/2017, care
stipulează că una dintre atribuțiile Direcției este de a elabora planurile anuale de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean, pe care le supune
spre aprobare consiliului judeţean,
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureş pe
anul 2022.
Cu stimă !
PREȘEDINTE
Peter Ferenc

DIRECTOR GENERAL
Miklea Hajnal Katalin

Nr.1690/20.01.2022
Dosar IX.B.1.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Mureș pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) lit.”b”, art.113 alin.(2) și art.114
alin.(1) lit.”a” din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, în domeniul organizării,
administrării și acordării serviciilor sociale, autoritatea publică județeană, prin
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș elaborează, în
urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a
organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor, planul anual de acțiune privind
serviciile administrate și finanțate din bugetul consiliului județean.
Planul anual de acțiune cuprinde, conform prevederilor art.5 alin.(1) din Anexa nr.1
la HG nr.797/2017, date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi
înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din
fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat,
bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Potrivit art.118 alin.(4) din Legea nr.292/2011, anterior supunerii spre aprobare
prin hotărâre a consiliului județean, planurile anuale de acțiune privind serviciile
sociale administrate și/sau finanțate de consiliile județene se transmit spre
consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.
Astfel, la data de 29.12.2021, Comisia de Incluziune Socială a Județului Mureș a
avizat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022, în care au fost incluse
următoarele tipuri de servicii necesare a fi contractate de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș:
1. Servicii rezidențiale tip Case de tip Familial;
2. Servicii rezidențiale – copii cu dizabilități;
3. Servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor care au săvârșit fapte penale
și nu răspund penal;
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4. Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
5. Servicii rezidențiale – persoane adulte cu dizabilități;
6. Servicii rezidențiale de îngrijire și asistență – victime ale violenței în familie;
7. Servicii sociale cu cazare destinate persoanelor dependente.
Având în vedere prevederile art.1 teza II din anexa 1 la H.G. nr.797/2017, potrivit
cărora scopul direcției generale de asistență socială și protecția copilului este de a
”asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane,
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială”, coroborate cu cele ale art.3
alin.(3) lit.”b” referitoare la atribuția direcției de a elabora planurile anuale de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean, pe
care le supune aprobării consiliului județean,
Apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Mureș pe anul 2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean
Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: consilier Carmen Orăşan
Verificat: șef serviciu, Delia Belean
Nr. ex.2
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Nr. 1703/20.01.2022
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș
pe anul 2022
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 1673/20.01.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate nr. 1690/20.01.2022 al Serviciului administrație publică și cancelarie din
cadrul Direcției juridice și administrație publică,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019,
am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat
proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii
deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit
prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.112 alin.(3) lit.„b”, ale art.113
alin.(2), ale art.114 alin.(1) lit.„a” și ale art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011,
cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, ale art.3 și ale art.5 din Anexa 1 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1)
lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările
ulterioare, „pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale
au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale”.
Conform prevederilor art.118 din Legea nr.292/2011 coroborate cu cele ale art.3 alin.(3)
lit.„b” din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr.797/2017, cu modificările și completările
ulterioare, planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate
din bugetul județean se elaborează de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș.
Menționăm faptul că, potrivit prevederilor art.5 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului
nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, planul anual de acţiune se
elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în
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conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale judeţene şi cuprinde date
detaliate privind numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente,
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de
subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în
domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare, precum și planificarea
activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în
vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care administrează şi
acordă servicii sociale.
Din documentele care însoțesc proiectul de hotărâre, reiese că în planul de acțiune aferent
anului 2022 au fost incluse șapte servicii sociale oferite sau propuse spre a fi finanțate de
către furnizorii de servicii publici sau privați, fiind avizat de către Comisia de Incluziune
Socială a Județului Mureș, în conformitate cu prevederile art.118 alin.(4) din Legea
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În ceea privește normele de competență aplicabile activității autorității publice județene,
precizăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5)
lit.„b” din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea
atribuțiilor prevăzute de art.118 alin.(4) din Legea nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul județean are obligația de a aproba planul anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Județean Mureș pe anul 2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin. (4) din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Şef Serviciu
Adriana Farkas

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex.
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