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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2023 
 

 
 A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 
1. Legea nr. 292/2011  a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare: 
art. 112, alin. (3) „În domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile 
administrației publice locale au următoarele atribuții principale:” 
- lit. b) „În urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a 
organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul [...] consiliului local [...], care 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 fondurile publice, bugetul 
estimat și sursele de finanțare.” 
- lit.  k) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu 
planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora. 
 art. 118 alin. (1), „Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de către 
autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în 
strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin [...]”. 
- alin. (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.” 
- alin (3) „Planurile anuale de acțiune elaborate de autoritățile administrației publice locale, anterior 
aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se transmit pentru consultare consiliului județean 
[...]”. 
2. 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, anexa 2 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială 
organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor  
Art. 3, alin. (2), ”Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 
sociale sunt următoarele:” 
 lit. b) ”Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind 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”; 
3. H.G. 440/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei pentru perioada 2022—2027; 
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4. H.G. 558/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forței de muncă 2021 - 2027 
şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru 
ocuparea forței de muncă 2021 – 2027; 
5. H.G. nr.344/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor (SNDD) 2022 – 
2026; 
6. H.G. nr.560/2022 privind aprobarea Strategiei Guvernului României României de incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027; 
4. Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
5. H.C.J.  nr. 214/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 
Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și 
a Planului de Implementare a Strategiei;  
6. H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul 
Brașov, pentru perioada 2019-2023. 
  B. Planul anual de acțiune reprezintă un instrument util în managementul general al instituției 
precum și în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel local inclusiv prin accesarea de 
fonduri. Obiectivul general al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov îl constituie identificarea și 
planificarea acțiunilor de furnizare și dezvoltare a serviciilor sociale administrate și finanțate din 
bugetul local. 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează având la bază 
măsurile și acțiunile prevăzute de Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale după consultarea 
furnizorilor publici și privați de servicii sociale și cuprinde date detaliate privind numărul și 
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, 
programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, bugetul 
estimat și sursele de finanțare, iar anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se 
transmit pentru consultare Consiliului Județean Brașov.  
  Potrivit  anexei 2 din 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, Direcția de Asistență Socială Brașov are obligația de a elabora 
planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local 
şi transmiterea spre aprobare consiliului local. Acestea cuprind 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 conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul  Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului 
Brașov, pentru anul 2023 va fi pus în dezbatere publică pe site-ul instituției www.dasbv.ro și a 
Primărei Municipiului Brașov, https://www.brasovcity.ro, începând cu data de _______________. 

 De asemenea Proiectul  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2023 a fost transmis  prin 
intermediul e-mailului tuturor furnizorilor de servicii sociale, urmând ca ulterior să fie centralizate 
propunerile primite de la aceștia. 

Impactul financiar asupra bugetului privind: 
a. Serviciile sociale existente la nivel local -  suma estimată pentru anul 2023 este de 10296 

mii lei; 
b. Servicii sociale propuse spre a fi înființate  (pentru anul 2023)- suma estimată este de 500 

mii lei; 
c. Serviciilor sociale propuse pentru a fi contractate în anul 2023 – suma estimată   este de 

636 mii lei;  
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d. Subvenţionarea asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială 
îndreptățite să primească subvenție de la bugetul local în anul  2023- suma estimate este 
de 878 mii lei. 

  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2023, s-a elaborat în conformitatea cu  Strategia 
de dezvoltarea a serviciilor sociale din Municipiul Brașov, perioada 2019-2023, aprobată prin HCL 
nr. 69/2019, cu strategia județeană și strategiile naționale și va fi aprobat după consultarea 
furnizorilor publici și privați de servicii sociale din municipiul Brașov.  
 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2023, a fost elaborat în conformitate cu Ordinul 
1086/2018 și cuprinde date privind: 
Generalități  
Capitolul I - Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale; 

A.       Servicii sociale existente la nivel local; 
B.       Servicii sociale propuse spre a fi înființate; 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice în baza 

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune; 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, 
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările 
ulterioare: 

1. Servicii sociale eligibile pentru a primi subvenție de la bugetul local în anul 2023; 
2. Categorii de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru 

care se acordă subvenții în anul 2023; 
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare pentru asociațiile și fundațiile care 

administrează unități de asistență socială îndreptățite să primească subvenție de la bugetul local în 
anul  2023; 

Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 
existente la nivel local/judeţean; 
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 
domeniul serviciilor sociale.  

 Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (5), art. 129, 
alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1),   lit. 
a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare supunem, spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov, 
Proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, 
pentru anul 2023, în forma prezentată.  
 
Nr. 
crt. 

Atribuția și funcția 
publică Prenumele și numele Data Semnătura 

1 Aprobat: VICEPRIMAR 
 Flavia-Ramona Boghiu    

2 Vizat: 
 Director general   Mariana Topoliceanu   

3 Verificat 
Șef serviciu Ramona Ghișoi   

4 Întocmit: 
Inspector superior 

Codruța-Maria 
Coșorean 
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