
PROIECT  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E   
 

privind aprobarea « Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei 
Vânători Neamt, pentru perioada 2021-2025 » 

 Consiliul local al comunei  Vânători Neamț, judeţul  Neamţ ;    

          Examinând propunerile primarului comunei Vânători-Neamț, cuprinse în referatul de 
aprobare si raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Socială, Relații cu Publicul, 
Secretariat, privind  aprobarea « Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei 
Vânători Neamt, pentru perioada 2021-2025,  ambele înregistrate sub nr. 318 din 20.01.2021; 

 Având în vedere: 
 - prevederile  art. 112, alin.(3), lit.a din Legea  nr. 292 din 20 decembrie 2011 privind 
asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile art.3, alin.(2), lit. a) din Anexa 3 -  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. 
 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b), ale art.139 alin.(1), precum și 
ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1  Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei 
Vânători-Neamț, pentru perioada 2021-2025,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Serviciul de Asistență 
Socială, Relații cu Publicul, Secretariat . 
           Art.3. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va asigura aducerea la cunostinţă 
publică şi transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice si juridice 
interesate.   

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                      Avizat pt.  legalitate, 

                                                                      Secretar general al U.A.T, 
                                                                    Alina – Iuliana FLOȘ 



PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
PRIMAR 
Nr.  318 din 20.01.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea « Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 
nivelul Comunei Vânători Neamt, pentru perioada 2021-2025 » 

 
               Ţinând cont de prevederile art. 112, alin. (3), lit. (a) din Legea Asistenţei Sociale nr. 
292/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 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 cele prezentate supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea 
“STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE  ACORDATE LA 
NIVELUL COMUNEI  VÂNATORI-NEAMT, PENTRU PERIOADA 2021-2025” 
conform anexei. 

 
                                                                       Inițiator,  

 Primarul comunei Vânători-Neamț, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Serviciul de Asistenta Sociala            Aprob,  
                                                                                                                      Primar, 
Nr.  318 din 20.01.2021 jr.Maria PETRARIU 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea « Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 
nivelul Comunei Vânători Neamt, pentru perioada 2021-2025 » 

                    Ţinând cont de prevederile art. 112, alin. (3), lit. (a) din Legea Asistenţei Sociale 
nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că în domeniul 
organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice 
locale au ca atribuţie principală elaborarea, "în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile 
locale identificate, strategia 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.  
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 
regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 
și a structurii orientative de personal, prin care Serviciul de Asistenta Sociala are atribuția de a 
elabora în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale 
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru 
o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local și 
răspunde de aplicare acesteia; 

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei comunei Vanatori 
Neamt, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul 
asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale 
acordate la nivelul comunei pentru perioada 2021-2025 şi a unui Plan de intervenţie elaborat în 
conformitate cu aceasta. 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. 

Având în vedere cele prezentate supun aprobării proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
« Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Vânători Neamt, 
pentru perioada 2021-2025 », conform anexei. 

Serviciul de Asistenta Sociala, 
șef serviciu, Ana Maria David 



 

 

 


