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R E F E R A T    D E    A P R O B A R E 
 
 În vederea asigurării aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități 
aflate în nevoie socială, Legea asistenței sociale nr.292/2011 acordă competență autorităților 
administrației publice locale în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor 
sociale. 
 Una dintre atribuțiile ce revine autorităților administrației publice locale este, în conformitate cu 
prevederile art.112, alin.3, lit.,,b'' din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local, în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale 
și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor. 
 Așa cum prevede legislația în vigoare, executivul a elaborat un plan anual de acțiune privind 
serviciile sociale care cuprinde numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale și activități 
existente, programul de contractare, sursa de finanțare, bugetul de funcționare, termenele de realizare 
precum și persoanele responsabile cu realizarea planului. 
 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria a fost înaintat spre 
consultare Consiliului Județean Hunedoara - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, care confirmă prin adresa nr.41.899 din 22.12.2020, înregistrată la Direcția de Asistență 
Socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria sub nr. 14.953 din 22.12.2020, faptul că acesta 
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și recomandă ca din documentul respectiv să facă 
parte doar obiectivele celor două Programe de Interes Național a căror finanțare s-a prelungit. 
 Cele două programe la care se face referire sunt ,,Înființarea de servicii sociale de tip centre de 
zi, centre RESPIRO/centre de criză și locuințe protejate” și ,,Înființarea de servicii sociale în vederea 
asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul 
de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”. 
 Prin Referatul de solicitare a inițierii unui proiect de hotărâre înregistrat sub nr.1.015 din data de 
22.01.2021, Direcția de Asistență Socială subordonată Consiliului local al Orașului Simeria, ne confirmă 
faptul că s-au respectat recomandările exprimate de către forul abilitat cu emiterea avizului consultativ 
și arată că, așa cum prevede art.5, alin.1 din Anexa nr.2 la H.C. nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează anterior 
fundamentării proiectului de buget pentru anul următor. 
 De asemenea, arată că având în vedere faptul că în cursul anului 2020, în structura organizatorică 
a Direcției de Asistență Socială, a fost introdus, așa cum se prevede în art.58, alin.1 și alin.3 din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, un serviciu social pentru 
persoane fără adăpost, prin care s-a instituit obligația autorităților publice locale de a organiza adăposturi 
de urgență pe timp de iarnă, se constată necesitatea alocării resurselor financiare necesare asigurării 
funcționării în condiții legale a Centrului rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane 
fără adăpost Simeria. 

Așa cum rezultă din prevederile art.129, alin.2, lit. ,,d'' din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local exercită atribuții în ceea ce privește gestionarea serviciilor furnizate către 
cetățeni, iar din cele ale alin.7, lit.,,b '' din aceeași lege, rezultă că în exercitarea atribuțiilor 
susmenționate, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 În consecință supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al orașului Simeria proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria 
pentru anul 2021. 
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