
JUDEȚUL IALOMITA
PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA
NR. ________DIN __________________2021

EXPUNERE DE MOTIVE

 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul comunei Manasia , judeţul Ialomita pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(2),lit.b ) ale art .5  din Regulamentul –cadru
de organizare  si  functionare  al  compartimentului  de asistenta  sociala  organizat  la  nivelul
comunelor aprobat prin  Hotărârea de Guvern nr.797/2017 *Planul anual de acţiune prevăzut
la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru
anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum şi
cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate
privind numărul  şi  categoriile  de beneficiari,  serviciile  sociale  existente,  serviciile  sociale
propuse  pentru  a  fi  înfiinţate,  programul  de  contractare  şi  programul  de subvenţionare  a
serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de
stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.*

Planul  anual  de acţiune cuprinde măsuri  specifice de îmbunătăţire  a sistemului  de
asistenţă socială, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, servicile sociale
existente,  serviciile  sociale  propuse  a  fi  înfiinţate,  programul  de  subvenţionare,  bugetul
estimat şi sursele de finanţare,  propuneri elaborate de serviciul public de asistenţă socială
reprezentând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi
dezvoltare a unui sistem de asistență socială coerent nevoilor locale ale comunei Manasia.

Luând în considerare responsabilităţile legale ce revin autorităţilor publice locale, cu
privire la aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoane cu dizabilităţi, precum şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, sunt aprobate aceste planuri de actiune.

Avand in vedere cele mentionate anterior am initiat acest proiect de hotarare

PRIMAR

VEIHEMER ALEXANDRU



CONSILIUL LOCAL MANASIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de actiuni sau de interes local conform

 prevederilor Legii nr. 416/2001

Consiliul Local al  comunei  Manasia, judetul Ialomita
Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021

Avand in vedere:
- Prevederile art. 28 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 6 alin. (7) din legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriaore;

- Prevederile art. 155 alin. (1) lit. e) și alin. 5 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ;

Examinand:
- Referatul de aprobare  al  primarului comunei Manasia, judetul Ialomita;
- Raportul compartimentului asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Manasia, judetul Ialomita ;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare 

H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba Planul de actiuni sau de interes  local  pentru  anul 2021 , conform prevederilor 
Legii nr. 416/2001, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspund primarul comunei 
impreuna cu compartimentele de specialitate. Prin grija secretarului general al  comunei Manasia, 
prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetului Ialomita pentru verificarea legalitatii;
- Primarului comunei Manasia;
- Compartimentului asoistentă socială;
- A.J.P.I.S. Ialomita

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,
          CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MANASIA
              OPREA GELAL             VASILE COSTEL

Adoptată la Manasia
Astăzi 28.01.2021
Nr. 3

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr.consilieri in functie -13, Nr. consilieri prezenti - 13, Nr. voturi pentru - 13


