ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35 / 21.06.2019
Privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 20192024” la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară în data de
19 iulie 2019,
Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei
Dochia, în calitate de inițiator şi raportul compartimentului de asistenţă socială şi autoritate
tutelară al Primăriei comunei Dochia nr. 3720 din 20.06.2019
Având în vedere prevederile art .112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenței sociale nr.
292/2011, prevederile Legii 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului ,
republicată
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”e”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ :
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 – Se aprobă” Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024”
la nivelul comunei Dochia , judeţul Neamț prezentată în Anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul asistență
socială , din cadrul primăriei Dochia.
ART.3
Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
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Nr. 3742 din 21 .06.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru
perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia

Luând în cosiderare prevederile Legii 272/2004 privind promovarea și protecția
drepturilor copilului , republicată;
Ținând cont de art. 112, alin. (3) din Legea nr. 292/2011 privind asistența social , care
prevede;
ART. 112
(3) În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia
judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după
consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor
reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;
Având în vedere țintele valorice ale României pentru obiectivele Stategiei Europa 2020,
în domeniul social;
- Strategia de Dezvoltare a județului Neamț pentru perioada 2014-2020
- Strategia de Dezvoltare locală a comunei Dochia pentru perioada 2014-2020 ,
aprobată prin HCL nr. 20/2014
Se elaborează Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 , a
comunei Dochia , pe care o propunem spre dezbatere în vederea aprobării de către Consiliul
Local al comunei Dochia, prezentată în Anexă la proiectul de hotărâre .

Inițiator
Primarul comunei Dochia
Păduraru Constantin
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
OPERATOR DATE CARTACTER PERSONAL 3282
NR. 3720/20.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la
nivelul comunei Dochia , pentru perioada 2019- 2024”
Conform Anexei nr.3, art. 3,alin.2 lit. a) din H.G. 797/2017 pentru
aprobarea
regulamentelor
cadru de de organizare şi funcţionare al
compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor,
compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Dochia îi revine sarcina
de a „asigura elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor
sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani,
pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare
acesteia”.
Strategia stabileşte cadrul general al direcţiilor de acţiune pentru crearea
unui sistem real şi eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de
acţiune locale şi strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor
dezvolta coordonat şi integrat. Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie
socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea
şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.
Propunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Dochia 2019-2024
prezentat în anexă-parte integrantă la proiectul de hotărâre.
Insp. assist. Sociala ,
CIUBOTARU ANA ILONA

