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EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA  PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE A  CONSILIULUI  LOCAL BRAŞOV 

privind aprobarea Planului de acțiune  

privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 2018 

 

 

 

A. EXPUNERE DE MOTIVE: 

  

 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. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea 

Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016 

- Anexa nr. 2- Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 2014-2016 

3. H.G. nr. 655/2016  Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 

2016—2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără 

bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016—2020 

- Anexa nr. 1- Planul operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 
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4. H.G. nr. 861/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind 

aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 

vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 

-Anexa nr.1 Planul operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2020, a strategiei 

naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 

2015-2020. 

5. H.C.L. nr. 191/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul 

Braşov pentru perioada 2013-2018 

- Planul de măsuri pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul 

Braşov pentru perioada 2013-2018 

 Ținând cont de cele menționate mai sus, propunem emiterea unui hcl privind aprobarea Planului de 

acțiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pe anul 2018. 
 

B. RAPORT DE SPECIALITATE: 

În conformitate cu prevederile art. 112, alin (3) lit. b) și lit. k) și ale art. 118 alin. (1), (2) și 

(3) din Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, planul 

anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile 

prevăzute de Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale. Planul anual de acțiune privind serviciile 

sociale se elaborează 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. 

Planul de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Municipiului Brașov pentru anul 2018 a 

fost elaborat în conformitate cu obiectivele prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 

din Municipiul Brașov pentru perioada 2013-2018, aprobată prin H.C.L. nr. 191/2013 și cuprinde 

date privind: 

 serviciile sociale existente la nivelul municipiului 

 serviciile sociale propuse spre înființare în anul 2018 

 serviciile sociale propuse spre contractare pentru anul 2018 

 programul de subvenționare a serviciilor sociale din bugetul local pe anul 2018. 

Planul a fost întocmit pe baza datelor furnizate de către asociațiile și fundațiile din municipiul 

Brașov precum și de către serviciile/centrele din subordinea Direcției de Servicii Sociale Brașov și a 

fost transmis spre consultare Consiliului Județean Brașov. 

În temeiul art. 10 și art. 36 alin. 1, alin 2 lit. d), alin.6 lit. a) pct.2 și ale art. 45 alin (1) și art. 

115, alin., lit b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare propunem emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe 

Planul de acțiune privind serviciile sociale la nivelul municipiului Brașov, pentru anul 2018, conform 

anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 
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