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Nr. 15476/23.12.2019 
  

Raport 
pentru  aprobarea planului anual de acţiune 2020 privind  

serviciile sociale ale oraşului Simeria 
 

Subsemnatul Pintea Adrian Iacob, director al Direcției de Asistenţă Socială, aduc la 
cunoştinţa Consiliului Local al oraşului Simeria următoarele: 

Având în vedere prevederile Legii Asistenţei Sociale Nr. 292/2011, respectiv:  
Art. 112, alin. (3), lit.b), prin care autorităţile locale au ca atribuţie ca „în urma consultării 

furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale 
beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
care 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;” 

Art.118, alin.(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.”. 

Planul anual de acţiune 2020 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria a fost transmis spre 
consultare Consiliului Judeţean. Avizul favorabil de conformitate, a fost transmis de către Consiliul 
Judeţean-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin adresa nr. 41543/11.12.2019 
şi înregistrat la Primăria oraşului Simeria sub nr.14959/13.12.2019.   

Având în vedere: 
 Art. 5 alin. (1) din Anexa 2 a HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
care prevede că planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget 
pentru anul următor; 

Conform analizei de nevoi și a solicitărilor înregistrate, există necesitatea de a avea un adăpost 
pentru persoanele fără locuință pe perioada sezonului rece și nu numai, precum și necesitatea îndeplinirii 
condițiilor legale de funcționare a serviciilor sociale, conform  Legii  nr. 197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale. În acest sens, în planul anual de acțiune 2020 privind serviciile 
sociale, se va include un serviciu rezidențial conform HG nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale. 

Acordarea serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele 
prevăzute de prezenta lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, conform art. 
30 din Legea  nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

În acest moment, suntem în situația de a găzdui persoane fără adăpost în perioada sezonului rece, 
fără ca serviciul rezidențial de găzduire să fie licențiat. Procedura normală de transparență decizională 
pentru planul de acțiune, organigramă, aprobare ROF etc. ar conduce la termene foarte lungi, cu 
consecințe ce pot aduce grave atingeri interesului instituției publice.  

Pentru reglementarea în cel mai scurt timp a situației prezentate, se impune adoptarea în 
procedură de urgență a planului anual de acţiune 2020 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria. 

În consecință, consider necesară, legală şi oportună iniţiativa domnului Primar de aprobare a 
planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria prezentat în anexă. 

 
Întocmit 
Director executiv  
Pintea Adrian Iacob 
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