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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului anual de ac{iune privind serviciile sociale
pentru anul 2021, administrate gi finanfate din bugetul local al Comunei

URDARI, Jude{ulGorj

ln conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 3 la Hotdr6rea de

Guvern nr.79712017 *Planul anual de acliune prevSzutlaart.3 alin. (2), lit. b)
se elaboreazdinainte de fundamentarea proiectului de buget pentruanul urmdtor,
in conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum gi

cu cea a judelului de care apa(ine unitatea administrativ-teritoriald, gi cuprinde
date detaliate privind numdrul qi categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiinlate, programul de

contractare qi programul de subven[ionare a serviciilor din fonduri publice,
derulate cu respectarea legislaliei in domeniul ajutorului de stat, bugetul
estimate qi sursele de finanlare.*

Planul anual de acliune cuprinde mdsuri specifice de imbundtd{ire a

sistemului de asistent6 social6, date detaliate privind numdrul gi categoriile de

beneficiari, servicile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi infiinfate,
programul de subven[ionare, bugetul estimat gi sursele de finan1are, propuneri
elaborate de serviciul public de asistenfd sociald reprezentAnd.transpunerea in
obiective a tuturor factorilor analizali in procesul de realizare qi dezvoltare a
unui sistem de asistenli sociald coerent nevoilor locale ale comunei Urdari.

Ludnd in considerare responsabilit6tile legale ce revin autoritdtilor publice
locale cu privire la aplicarea politicilor sociale in domeniul protecliei copilului,
familiei, persoanelor v6rstnice, persoane cu dizabilitdli, precum qi a altor
persoane, grupuri sau comunitali aflate in nevoie sociald, dar qi necesitatea

adoptdrii c6t mai urgentd a unui astfel de proiect de hotdrAre, propun adoptarea

Planului anual de acfiune privind serviciile sociale pentru anul 2021, in
procedurd de urgen{6, in sensul stabilirii a minim l0 zile pentru publicarea pe

Legea nr, 5212003 privind transparen{a decizionalS in administralia publicS.

Fafi de cele enumerate mai sus, propun aprobarea Planului anual de

acfiune privind serviciile sociale pentru anul 2021, administrate qi finan{ate
din bugetul local al Comunei URDARI, Jude(ul Gorj.

Inspector Compartimentul Asistenfi Sociali,
Tauru Luminita Mihaela
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