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Nr.1102/25.01.2021 
  

Raport 
pentru  aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile  

sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021 administrate și finanțate din bugetul local 
 

Subsemnatul Pintea Adrian Iacob, director al Direcției de Asistență Socială Simeria, aduc la 
cunoștința Consiliului Local al orașului Simeria următoarele: 

Având în vedere prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv:  

Art. 112, alin. (3), lit.b), prin care autoritățile locale au ca atribuție ca „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 județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, 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 fonduri publice, bugetul estimat și sursele 
de finanțare;” 

Art.118, 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, ...”. 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021 a fost 
transmis spre consultare Consiliului Județean Hunedoara. Avizul favorabil de conformitate, a fost transmis 
de către Consiliul Județean Hunedoara - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin 
adresa nr. 41899/22.12.2020 și înregistrat la Direcția de Asistență Socială Simeria sub nr. 
14953/22.12.2020.  

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

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, care prevede 
că planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul 
următor;  

Precum și: 
Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 
Prevederile art. 58 alin(1), (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și 

completările ulterioare: 
 (1)Autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea înființării, organizării și 

administrării serviciilor sociale pentru persoanele fără adăpost. 
 (3)Pentru persoanele care trăiesc în stradă, autoritățile administrației publice locale au obligația 

de a organiza adăposturi de urgență pe timp de iarnă. 
În anul 2020, acest serviciu a fost inclus în structura organizatorică a DAS Simeria. 
Conform analizei de nevoi și a solicitărilor înregistrate din partea anumitor persoane, rezultă 

necesitatea de a avea acest serviciu funcțional, pentru persoanele fără locuință pe perioada sezonului rece 
și nu numai. Deoarece în anul 2020 nu s-au alocat resursele necesare funcționării în condiții legale (buget, 
personal, licențiere), se impune luarea măsurilor necesare ca Centrul rezidențial de asistență și reintegrare 
socială pentru persoane fără adăpost Simeria să devină funcțional.  

În consecință, consider necesară, legală și oportună inițiativa domnului Primar de aprobare a 
planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2021 administrate și 
finanțate din bugetul local prezentat în anexă. 

Întocmit 
Director executiv  
Pintea Adrian Iacob 
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