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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                 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 
 

 

 Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale , cu modificarile si completarile 

ulterioare, 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. 

Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor 

de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de 

servicii sociale. 

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. 

                 In urma referatului nr._________/ ________ 2018 prezentat de Directia de Asistenta 

Sociala Alexandria, s-a propuselaborarea 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. 

 Conform art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun urmatorul proiect de hotarare: 

,,Proiect de hotarare privindaprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului 

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

Alexandria’’. 

  Directia Economica si Directia Juridic Comercialdin cadrul Primariei municipiului Alexandria 

vor intocmi raportul comun de specialitate pe care va fi sustinut la comisiile de specialitate spre 
avizare. 

Dupa intocmirea raportului comun de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, 

proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate si 



avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria.  
 

PRIMAR , 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


