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HOTĂRÂREA nr. 51 
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3695 din 10.03.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vaslui nr. 713/09.03.2022;  
- avizul favorabil nr. 3312/01.03.2022 al Comisiei Județene privind Incluziunea 

Socială Vaslui, cu privire la Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 
și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean                                                      
nr. 3698/10.03.2022, respectiv nr.  3797/11.03.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
de disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 
culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din  Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 alin. (3) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 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; 

- Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului București; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 41/2014 privind aprobarea Strategiei 
Județene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcției Economice și Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 



 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege,  Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Economice și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean,  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.    

                                  
                                                                                        Vaslui, 22 martie 2022 
 
 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
    
 
 

                                                                   Contrasemnează, 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,                
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/
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*Instruirea voluntarilor se realizează de către personalul DGASPC Vaslui din structura în care va fi desfăşurată activitatea de
voluntariat.
d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin
aso f · l · · · · d d l · t - t c1at11 pro es1ona e, prm asoc1at11 e ezvo tare comuni ara e c.:

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
Seminar judeţean pe tema 25 prezenţă fizică/50-100 O lei 
asistentei sociale- online (funcţie de forma de 
"Împre�nă construim o organizare a evenimentului) 
lume a ecologiei sociale: 
Fără a lăsa pe careva în 
urmă" (martie 2022) 

Seminar pe tematica 25 prezenţă fizică/50-100 O lei 
drepturilor copilului online (funcţie de forma de 
( octombrie-noiembrie 2022) organizare a evenimentului) 

e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional- O persoane.
f) Altele:

-sesiune de instruire pentru 1500 de asistenţi maternali profesionişti din cadrul DGASPC Vaslui; programul de perfecţionare se va
realiza cu formatori din aparatul propriu, sens în care nu vor exista costuri de formare profesională;
-48 ateliere de lucru destinate personalului din cadrul DGASPC Vaslui, personalului angajat în locuintele protejate/centrele de zi în
care au fost transferate persoane cu dizabilităţi si membri de bază ai comunităţii, pe următoarele teme:
1. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi,
2. Prevenirea excluderii si marginalizarii grupurilor vulnerabile,
3. Tehnici eficiente de comunicare, mediere si comunicare,
4. Managementul timpului si stresului,
5. Relatia cu beneficiarii si securitatea persoanei cu dizabilitati,
6. Metode de lucru în serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, studii de caz, modele de bune practica
- Acreditarea DGASPC Vaslui ca furnizor de servicii de formare profesională pentru ocupaţia de asistent personal profesionist cod
COR 532904

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/ Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale
sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asistenţi sociali: nr. -O; buget estimat- nu este cazul;
b) pentru psihologi: nr.-0; buget estimat- nu este cazul.
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