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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

                la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a 

Planului anual de acţiune privind serviciile şi beneficiile sociale aleDirectiei de Asistenta Sociala 

Alexandria 

 

 

                   Prin expunerea de motive nr. _________/ ________ 2018 , Primarul Municipiului 

Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al municipiului Alexandria proiectul de 

hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de acţiune 

privind serviciile şi beneficiile sociale aleDirectiei de Asistenta Sociala Alexandria 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , sistemul naţional de asistenţă socială 

reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

In urma referatului nr.________/ _______ 2018 prezentat de Serviciul public local Directia de Asistenta 

Sociala Alexandria, s-a propus elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale , respectiv Planul 

anual de actiune privind serviciile şi beneficiile sociale administrate si finantate din bugetul local, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale,cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale H.G nr. 797/ 2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de actiune privind serviciile şi 

beneficiile sociale la nivelul Directiei de Asistenta Sociala Alexandria sunt necesare si oportune,  

intrucat prin prin H.C.L. nr. 43/ 28.02.2018, s-a aprobat modificarea denumirii institutiei din 

DirectiaGenerala de Asistenta Sociala in Directia de Asistenta Sociala, a organigramei, numarului de 

personal , a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare , urmare 

aplicariiprevederilor 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. 

 

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

                 Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe urmatoarele 

acte normative: 

 - prevederile Legii nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

                  - prevederile HCL nr. 224/ 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-

2020(2023) a Municipiului Alexandria; 

                  -  prevederile HCJ nr. 120/ 2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a 

judetului Teleorman 2010-2020; 

 - prevederileH.G nr. 797/ 2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 



                  -  prevederile Legii nr. 292/ 2011 aasistenţei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Avand in vedere cele aratate mai sus , propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de acţiune privind serviciile şi 

beneficiile sociale aleDirectiei de Asistenta Sociala Alexandria 

  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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