
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 3695 din 10.03.2022 

                  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 49 
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 
                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
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”.  
       

                                                                                                                                                                          
                                   
         Data, ___________2022 

 
 
           P R E Ș E D I N T E ,  
                 Dumitru Buzatu 
 

                                                                 Avizează pentru legalitate: 
       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

 
                                                           DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

                                                       Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și 
                                                        îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                          Director executiv, 
                                                         Mihaela Dragomir 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
         este necesar votul majorității absolute. 

 
 
 

 

 

http://www.cjvs.eu/














































































*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.

mun. Vaslui, jud. Vaslui, Şoseaua Naţio ală Vaslui - laşi, nr. 1, C.P. 730003 
Telefon 0235.315.138; Fax 0235.315.346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro 



 ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 

 CONSILIUL JUDEȚEAN 
 PREȘEDINTE                    
 Nr. 3695 din 10.03.2022                                                           
                                              
 
                                                  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 

 
 

                     
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:    

           În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (5) 
lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, și 
atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, printre care și serviciile sociale 
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și 
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

   Conform Hotărârii 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, una dintre atribuțiile Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui este aceea de a 
elabora planul anual de acțiune privind serviciile sociale care cuprinde date detaliate privind 
numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a 
fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și 
sursele de finanțare. 
         În data de 04.02.2022, Planul anual de acțiune a fost prezentat Colegiului Director al 
D.G.A.S.P.C. Vaslui. În conformitate cu art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
797/2017, Planul anual de acțiune a fost transmis către Comisia Județeană privind 
Incluziunea Socială spre consultare și avizare, de la care s-a primit avizul favorabil nr. 3312/  
01.03.2022.   
        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, prin nota de 

fundamentare nr. 713/09.03.2022, solicită Consiliului Județean Vaslui aprobarea Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale. 
         Planul cuprinde  3 capitole, structurate după cum urmează: 
• Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale; 

-Subcapitolul A: - servicii sociale existente și buget estimat pentru anul viitor  
    În plan sunt prezentate servicii pentru copii, dintre care 12 servicii de zi cu un buget 

estimat - buget județean de 75.500.236 lei și 27 servicii rezidențiale și rețeaua de asistență 
maternală, cu un buget estimat  de 100.365.263 lei. 

                      De asemenea, sunt descrise și serviciile rezidențiale pentru  adulți, care sunt în număr 
de 25, cu un buget estimat- buget județean de 55.552.696 lei, din care contribuții proprii de 
1.173.090 lei.    

-Subcapitolul B : servicii sociale propuse a fi înființate în anul în curs 
        Aici sunt prezentate 32 servicii sociale pentru persoane cu dizabilități cu un buget 
județean de 19.646.316,94 lei, buget de stat/european de  228.868.115,73 lei. 
     -Subcapitolul C: contractarea serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor 
Legii nr.292/2011  
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului propune contractarea a 3 tipuri 
de servicii: 
-servicii de tip rezidențial pentru copii, cu un buget estimat de 827.660 lei; 
-servicii de tip rezidențial(CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități mintale, cu un buget 
estimat de 66.853 lei/an; 



-servicii de tip rezidențial(LP maxim protejată) pentru persoane adulte infectate cu HIV, cu 
un buget estimat de 60.932 lei/an. 
•  Capitolul II: Planificarea  activităților de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente, unde sunt descrise activități de informare a publicului, campanii de 
informare și sensibilizare a comunității, mesaje de interes public transmise prin presă și 
informații care se publică pe pagina proprie de internet a D.G.A.S.P.C.; 
• Capitolul III: Programul de formare si îndrumare metodologică a personalului care lucrează 
în domeniul serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C., care cuprinde cursuri de 
perfecționare cu un număr de 781 de persoane, cu un buget estimat de 435.200 lei; cursuri 
de calificare cu un număr de 5 de persoane, cu un buget estimat de 7.000 lei; sesiuni de 
instruire cu un număr de 735 de persoane, cu un buget estimat de 73.500 lei și întâlniri de tip 
peer review cu un număr de 50 de persoane, cu un buget de 0 lei.  
            Structura Planului anual de acțiune respectă prevederile H.G. 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, și ale Ordinului 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 și descrie acțiunile 
prevăzute de D.G.A.S.P.C. Vaslui pentru anul 2022.  
II. Impactul socio-economic: 
 Planul propus de D.G.A.S.P.C. Vaslui pentru anul 2022 va duce la atingerea următoarelor 
obiective la nivelul comunității : 
●creșterea gradului de informare a populației cu privire la drepturile copilului și a 
persoanelor cu handicap; 
●diversificarea serviciilor destinate copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi; 
●dezvoltarea de servicii integrate prin înființarea de locuințe protejate și centre de zi pentru 
persoanele cu handicap; 
●dezvoltarea serviciilor alternative de protecție în vederea instituționalizării persoanelor cu 
dizabilități- servicii de consiliere  și sprijin  destinate persoanelor cu handicap și familiilor 
acestora; 
●dezvoltarea serviciilor de prevenire  și  a serviciilor integrate  la nivelul comunităților 
locale; 
●dezvoltarea de servicii suport pentru integrarea profesională a tinerilor  care părăsesc 
sistemul de protecție și a persoanelor cu handicap; 
●promovarea participării persoanelor vârstnice la viața societății. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

Pentru finanțarea serviciilor sociale existente s-au estimat următoarele sume: 
     -din bugetul județului suma totală de 181.418.197 lei; 
     -din contribuțiile proprii suma totală de 1.173.090 lei.    

Aceste sume au fost prevăzute în proiectul de buget  al DGASPC pe anul 2022, la 
secțiunea de funcționare. 

Pentru finanțarea serviciilor sociale propuse a fi înființate s-au estimat următoarele: 
     - din bugetul județului suma totală de 19.646.316,94 lei; 
     - din bugetul de stat suma totală de 48.917.916,14 lei; 
     - din alte surse suma totală de 179.950.199,59 lei . 

 Pentru formarea profesională a salariaților DGASPC s-a estimat suma totală de 515.700 
lei.  

             IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: Planul anual 
de acțiune a fost transmis Comisiei Județene privind  Incluziunea  Socială Vaslui spre 
consultare și avizare. 

              VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
proiectul de hotărâre a fost afișat pe site-ul consiliului județean. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale 
preconizate:  



            Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în              
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Economice, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.  

      În urma aprobării Planului anual de acțiune pentru anul 2022, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui va pune în aplicare realizarea obiectivelor și a 
acțiunilor menționate în cadrul acestuia.    

Totodată, hotărârea se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: 
            Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună  
inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune                                                                                                                                                                                                                                                   
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 
2022. 
           Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, proiect 
elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în vederea supunerii spre aprobare în 
prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui. 
 

 
    

 
 

PREȘEDINTE 
 DUMITRU BUZATU       

 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 3698 din 10.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment 
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat pro-
iectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale adminis-
trate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022.  

În raport cu atribuțiile și competențele specifice, Direcția dezvoltare și cooperare a con-
statat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor publice 
de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, 
a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

b) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,  
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 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, potrivit cărora consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor, iar planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul județean, elaborat de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui se propune spre aprobare 
consiliului județean. 

 Structura Planului anual de acțiune respectă prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal și ale Ordinului 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 și descrie acțiunile prevăzute de DGASPC Vaslui pentru anul 
2022. 

c) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
analizarea şi supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a 
Consiliului Judeţean Vaslui.          

                                                 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Agafiței Emilian Director executiv 10.03.2022  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef serviciu 10.03.2022  
Întocmit – Păun Adrian Consilier 10.03.2022  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
Nr. 3797 din 11.03.2022 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2022 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Județului Vaslui, pentru anul 2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 
          b) Impactul financiar asupra bugetului: finanțarea serviciilor sociale se suportă 
din bugetul local al județului în baza notelor de fundamentare și a solicitărilor D.G.A.S.P.C 
Vaslui, în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 
și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 
prevederile:  

- art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre poate fi propus spre dezbatere în ședința Consiliului Județean Vaslui.  
 
 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 

                  
 
 
 
  










