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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul local al municipiului Călărași

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în conformitate cu
prevederile art.113 din Legea nr.292/2011, pentru aprobarea aplicării politicilor
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități
aflate în nevoi sociale, autoritățiile publice locale înființează structuri
specializate, respectiv servicii publice de asistență socială cu atribuții privind
administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale, elaborează în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi
cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale,
pe termen mediu şi lung, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi
răspunde de aplicarea acesteia.
Atributiile asistentului social în domeniul organizării, administrării și
acordării serviciilor sociale sunt următoarele: elaborează planurile anuale de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local şi le propune spre aprobare.
Prezentul plan anual de actiune privind serviciile sociale are in vedere
asigurarea drepturilor depline tuturor persoanelor aflate în dificultate ori în
situații de risc din unitatea administrativ teritorială a municipiului Călărași.
Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este
concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea
obiectivului său major: asisterea persoanelor care din cauza unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure
nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru
integrarea socială.

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care instituția își
definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în
concordanță cu evoluția mediului înconjurător. Planificarea strategică ajută
instituția să-și creeze propriul viitor.
Principiul de bază al planificării strategice este credința că anumite aspecte
ale viitorului pot fi influențate și schimbate prin ceea ce facem în prezent.
Rolul planificării strategice este de a ajuta instituția să :
- își definească obiectivele și orientările strategice;
- își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care la va
întreprinde;
- identice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul
instituției.
Planificarea strategică poate fi un instrument de dialog cu diverși factori de
interes cu care instituția intră în contact. Astfel se poate:
- informa asupra priorităților instituției;
- ajunge la o înțelegere comună privind perspectivele de dezvoltare și
prioritățile de adoptat;
- demonstra că instituția noastră joacă un rol activ de dezvoltarea sectorului
nostru de activitate;
- pune baza unor parteneriate în urma analizei competențelor și nevoilor
instituției.
Planificarea strategică ne va permite:
- să anticipăm schimbările în mediul exterior;
- să ne dăm seama de amenințări și oportunități care există în jurul
instituției;
- să dezvoltăm strategii care să folosească oportunitățile;
- să clarificăm resursele pe care le putem folosi și să identificăm ce acțiuni
trebuie să întreprindem.
Planul anual de acțiune elaborat cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a
sistemului de asistență socială, date 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 finantare, propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului
Călărași.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Calarasi,
pentru perioada 2020/2021.
În conformitate cu prevederile art. 129 si art. 139 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PROPUNEM:


Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Calarasi ,
pentru perioada 2020/2021 conform anexei 1, parte integrantă din prezentul
raport de specialitate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia STANCA

Nr. 6742/13.02.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Călărași

Consiliul Local al municipiului Călărași, județul Călărași;
Având în vedere :
-Raportul de specialitate nr. 501 din 13.02.2020 întocmit de către Direcția de Asistență
Socială;
-Referatul primarului municipiului Călărași nr. 6742/13.02.2020;
-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Călărați
nr. 6742/13.02.2020;
-Prevederile H.C.L. nr. 78/ 30.05.2016 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare
urbană a municipiului Călărași pentru perioada 2014-2020;
-Prevederile art.3 alin.2, lit. b), art.5 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
Regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială
si a structurii orientative de personal;
-Prevederile art.112 alin.(3), litera b) si art. 118 alin (1), alin. (2) si alin.(3) din Legea nr.
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art. 129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;
În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate
din bugetul local al municipiului Calarasi, pentru perioada 2020/2021, conform anexei 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului
Călărași și Direcția de Asistență Socială Călărași.
Secretarul general al municipiului Călărași va asigura comunicarea prezentei celor
interesați.
INIȚIATOR
PRIMAR
Ștefan Daniel DRĂGULIN

VIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Mărgărit SÂRBU

APROBAT,
PRIMAR
Ștefan Daniel DRĂGULIN

Nr. 6742/13.02.2020

RAPORT
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Călărași

Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr. 501 din 13.02.2020 întocmit de către Direcția de
Asistență Socială;
-Referatul primarului municipiului Călărași nr. 6742/13.02.2020;
-Prevederile H.C.L. nr. 78/ 30.05.2016 privind aprobarea Strategiei integrate de
dezvoltare urbană a municipiului Călărași pentru perioada 2014-2020;
-Prevederile art.3 alin.2, lit. b), art.5 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare ale serviciilor
publice de asistență socială si a structurii orientative de personal;
-Prevederile art.112 alin.(3), litera b) si art. 118 alin (1), alin. (2) si alin.(3) din
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completările
ulterioare;
-Prevederile art. 129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică locală;
În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, vă supunem spre aprobare prezentul poiect de hotărâre.
Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în conformitate cu
prevederile art.113 din Legea nr.292/2011, pentru aprobarea aplicării politicilor
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități
aflate în nevoi sociale, autoritățiile publice locale înființează structuri
specializate, respectiv servicii publice de asistență socială cu atribuții privind

administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale, elaborează în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi
cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale,
pe termen mediu şi lung, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi
răspunde de aplicarea acesteia.
Atributiile asistentului social în domeniul organizării, administrării și
acordării serviciilor sociale sunt următoarele: elaborează planurile anuale de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local şi le propune spre aprobare.
Prezentul plan anual de actiune privind serviciile sociale are in vedere
asigurarea drepturilor depline tuturor persoanelor aflate în dificultate ori în
situații de risc din unitatea administrativ teritorială a municipiului Călărași.
Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este
concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea
obiectivului său major: asistarea persoanelor care din cauza unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure
nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru
integrarea socială.
Planificarea strategică este un proces sistematic prin care instituția își
definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în
concordanță cu evoluția mediului înconjurător. Planificarea strategică ajută
instituția să-și creeze propriul viitor.
Principiul de bază al planificării strategice este credința că anumite aspecte
ale viitorului pot fi influențate și schimbate prin ceea ce facem în prezent.
Rolul planificării strategice este de a ajuta instituția să :
- își definească obiectivele și orientările strategice;
- își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care la va
întreprinde;
- identice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul
instituției.
Planificarea strategică poate fi un instrument de dialog cu diverși factori de
interes cu care instituția intră în contact. Astfel se poate:
- informa asupra priorităților instituției;
- ajunge la o înțelegere comună privind perspectivele de dezvoltare și
prioritățile de adoptat;
- demonstra că instituția noastră joacă un rol activ de dezvoltarea sectorului
nostru de activitate;
- pune baza unor parteneriate în urma analizei competențelor și nevoilor
instituției.
Planificarea strategică ne va permite:
- să anticipăm schimbările în mediul exterior;
- să ne dăm seama de amenințări și oportunități care există în jurul
instituției;

- să dezvoltăm strategii care să folosească oportunitățile;
- să clarificăm resursele pe care le putem folosi și să identificăm ce acțiuni
trebuie să întreprindem.
Planul anual de acțiune elaborat cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a
sistemului de asistență socială, date 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 finantare, propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului
Călărași.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre aprobare proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Calarasi,
pentru perioada 2020/2021.

D.J.A.L
Cs. jr. Papazi Nelu

Aparat Permanent al C.L.
cs. jr. Zane Diana

Nr. 6742/13.02.2020
REFERAT
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Călărași

Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr. 501 din 13.02.2020 întocmit de către Direcția de
Asistență Socială;
-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală din cadrul Primăriei
municipiului Călărați nr. 6742/13.02.2020;
-Prevederile H.C.L. nr. 78/ 30.05.2016 privind aprobarea Strategiei integrate de
dezvoltare urbană a municipiului Călărași pentru perioada 2014-2020;
-Prevederile art.3 alin.2, lit. b), art.5 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare ale serviciilor
publice de asistență socială si a structurii orientative de personal;
-Prevederile art.112 alin.(3), litera b) si art. 118 alin (1), alin. (2) si alin.(3) din
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completările
ulterioare;
-Prevederile art. 129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică locală;
În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, vă supunem spre aprobare prezentul poiect de hotărâre.
Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în conformitate cu
prevederile art.113 din Legea nr.292/2011, pentru aprobarea aplicării politicilor
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități
aflate în nevoi sociale, autoritățiile publice locale înființează structuri
specializate, respectiv servicii publice de asistență socială cu atribuții privind
administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale, elaborează în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi
cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale,
pe termen mediu şi lung, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi
răspunde de aplicarea acesteia.

Atributiile asistentului social în domeniul organizării, administrării și
acordării serviciilor sociale sunt următoarele: elaborează planurile anuale de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local şi le propune spre aprobare.
Prezentul plan anual de actiune privind serviciile sociale are in vedere
asigurarea drepturilor depline tuturor persoanelor aflate în dificultate ori în
situații de risc din unitatea administrativ teritorială a municipiului Călărași.
Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este
concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea
obiectivului său major: asistarea persoanelor care din cauza unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure
nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru
integrarea socială.
Planificarea strategică este un proces sistematic prin care instituția își
definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în
concordanță cu evoluția mediului înconjurător. Planificarea strategică ajută
instituția să-și creeze propriul viitor.
Principiul de bază al planificării strategice este credința că anumite aspecte
ale viitorului pot fi influențate și schimbate prin ceea ce facem în prezent.
Rolul planificării strategice este de a ajuta instituția să :
- își definească obiectivele și orientările strategice;
- își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care la va
întreprinde;
- identice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul
instituției.
Planificarea strategică poate fi un instrument de dialog cu diverși factori de
interes cu care instituția intră în contact. Astfel se poate:
- informa asupra priorităților instituției;
- ajunge la o înțelegere comună privind perspectivele de dezvoltare și
prioritățile de adoptat;
- demonstra că instituția noastră joacă un rol activ de dezvoltarea sectorului
nostru de activitate;
- pune baza unor parteneriate în urma analizei competențelor și nevoilor
instituției.
Planificarea strategică ne va permite:
- să anticipăm schimbările în mediul exterior;
- să ne dăm seama de amenințări și oportunități care există în jurul
instituției;
- să dezvoltăm strategii care să folosească oportunitățile;
- să clarificăm resursele pe care le putem folosi și să identificăm ce acțiuni
trebuie să întreprindem.
Planul anual de acțiune elaborat cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a
sistemului de asistență socială, date 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 finantare, propuneri elaborate de Direcția de asistență socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului
Călărași.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun spre aprobare proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Calarasi,
pentru perioada 2020/2021.
PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Nr. 6742/13.02.2020
ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de
intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință
publicului.
Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind aprobarea Planului
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al
municipiului Călărași respectiv referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ,

textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul
Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe site-ul
Primăriei municipiului Călărași .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele
interesate pot transmite în scris in termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț,
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr.
140A.
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act
normativ,,

ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
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