
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru actualizarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2022  

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare; 

             -Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;   

     -Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 -Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

            -Raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe; 

 -Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, transmisă prin adresa nr. 22954/18.10.2022,  înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

18612/19.10.2022. 

 -Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Prevederile art. 118 și art. 119 alin. (1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 -Prevederile art. 2 lit. a), art. 3 lit. b), art. 5 și art. 16 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-

cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, 

aprobat prin HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

-Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind 

aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului județean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului 

București; 

-Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului; 

-Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 

2021-2025 și Planul operațional pentru implementarea strategiei județene, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 55/23.04.2021;  

-Avizul favorabil nr.2/03.10.2022 emis de către Comisia Județeană privind Incluziunea 

Socială Gorj; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255217


-Hotărârea nr.7/12.10.2022 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj privind avizarea favorabilă a proiectului Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Gorj pentru anul 

2022. 

 

 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Județului Gorj pentru anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Măsurile cuprinse în Planul de acțiune prevăzut la art. 1 se vor realiza în limita 

cheltuielilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, în ordinea importanței și oportunității acestora potrivit 

Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025 

și Planului operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor 

sociale a județului Gorj pentru perioada 2021-2025. 

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și compartimentele de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj vor duce la îndeplinire 

prevederile Planului prevăzut la art. 1. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

     CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 225 

Adoptată în ședința din 28.10.2022 

Cu un număr de 33 de voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

 


