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HOTĂRÂREA NR.145 
din 27 august 2020 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu 

handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021 - 2030 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.22318/21.08.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie, raportul 

Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând seama de Hotărârea nr.5/7.08.2020 a Colegiului director și Avizul nr. 

111.110/20.08.2020 al Comisiei de incluziune socială a județului Mureș,  

În conformitate cu prevederile:  

- art.117 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- 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,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit. „b”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul 

protecției și promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau 

aflate la nevoie, pentru perioada 2021 – 2030, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

Péter Ferenc                                    SECRETAR GENERAL 

                                       Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la 

nevoie, pentru perioada 2021 - 2030 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.117, alin.(1), (2), și (3) din Legea nr. 292/2011 – 

privind asistența socială,  

”(1) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale județene (…) se elaborează pe termen 

mediu, respectiv pe o perioadă de 5 ani, precum și pe termen lung, respectiv pe o 

perioadă de 10 ani și cuprind măsurile și acțiunile din domeniu, planificarea acestora și 

bugetul estimativ. 

(2) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzute la alin.(1) se dezbat și se 

avizează de către Comisiile județene de incluziune socială (…), anterior aprobării prin 

hotărâre a consiliului (…). 

(3) Comisiile județene de incluziune socială (…) sunt constituite la nivelul instituției 

prefectului și funcționează în cadrul mecanismului național pentru promovarea 

incluziunii sociale în România aprobat prin hotărâre a Guvernului”.  

Menționăm faptul că instituția noastră a elaborat Strategia de dezvoltare a serviciilor 

sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a 

persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021–2030, avizată 

atât de Colegiul director prin Hotărârea nr.         /     .08.2020, cât și de Comisia de 

incluziune socială a județului Mureș de la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș și 

înregistrată cu nr.         /20.08.2020. 

Obiectivul general al strategiei este de a continua implementarea măsurilor și acțiunilor 

sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivități aflate într-o situație 

de nevoie socială, determinată de motive de natură economică, fizică, psihică sau 

socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare și nediscriminatorii. 
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Prin implementarea Strategiei se va asigura creșterea calității vieții copilului și a 

adultului aflat în situație de risc de excludere socială, în județul Mureș, urmărindu-se ca 

toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din domeniile de interes pentru 

acestea, să respecte standardele minime prevăzute prin reglementări legale, care să fie 

verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar. 

Având în vedere prevederile art.2 lit.(a) din anexa 1 la HG nr.797/2017, pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal, care stipulează că Direcția 

generală îndeplinește și funcția ”de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și 

planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 

consiliului județean”, 

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 

a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie pentru perioada 2021 - 

2030. 

 

 

PREȘEDINTE                                                                                    DIRECTOR GENERAL 

    Péter Ferenc                                                                                  Miklea Hajnal Katalin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Întocmit:  C.J.Fărcaș Nicoleta 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, 

pentru perioada 2021-2031 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.2, lit.(a) din anexa 1 la HG nr.797/2017, pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Direcţia generală 

îndeplineşte și funcția ”de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi 

planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare 

consiliului judeţean.” 

Astfel, Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a elaborat 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la 

nevoie, pentru perioada 2021 – 2030.  

Obiectivul general al strategiei este de a continua implementarea măsurilor și 

acțiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivități aflate 

într-o situație de nevoie socială, determinată de motive de natură economică, fizică, 

psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare și 

nediscriminatorii. 

Un alt obiectiv important al acesteia constă în reafirmarea interesul major și 

prioritatea acordată problematicii copiilor, prin continuarea reformei pe un palier 

superior, trecând de la accentul pe protecția copilului aflat în dificultate, la 

protecția drepturilor tuturor copiilor, așa cum prevede Legea nr.272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Realizarea scopului strategiei impune mobilizarea tuturor resurselor existente la 

nivelul comunității, responsabilizarea și implicarea factorilor relevanți prin 

dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităților individuale 

sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și 

promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. 

Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea 

copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte 

persoane aflată în situație de risc de excludere socială și faptul că eforturile 

Nr. 22466/21.08.2020 

Dosar IX.B/1. 
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societății trebuie îndreptate în direcția întăririi și susținerii familiei în asumarea 

responsabilităților. Totodată, se recunoaște faptul că responsabilizarea familiei, în 

spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenței sociale, nu se poate realiza 

fără o abordare sistematică a problemelor cu care se confruntă copiii și familiile 

acestora. Astfel, resursele pentru depășirea unor situații dificile trebuie căutate pe 

rând la familia extinsă, la rețeaua socială a familiei, la profesioniștii care intervin la 

un moment dat, la comunitate prin intervenția structurilor consultative, la 

autoritățile locale și la serviciile sociale primare de prevenire și, în ultimă instanță, 

în intervenția specializată. 

Prin implementarea Strategiei se va asigura creșterea calității vieții copilului și a 

adultului aflat în situație de risc de excludere socială, în județul Mureș, urmărindu-se 

ca toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din domeniile de interes 

pentru acestea, să respecte standardele minime prevăzute prin reglementări legale, 

care să fie verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar. 

Pe de altă parte, se subliniază importanța tuturor instituțiilor care, prin activitatea 

lor, au legătură cu copiii și adulții aflați în situație de risc de excludere socială și 

care trebuie să conștientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru 

protejarea intereselor și a drepturilor acestor persoane. 

În sensul mai sus arătat, se impune o acțiune comună cu autoritățile locale și 

comunitatea locală pentru a dezvolta servicii care să se adreseze eficient copiilor și 

familiilor acestora aflate în situații de risc/dificultate. 

Totodată, se impune ca în paralel să se mai urmărească: 

- sprijinirea autorităților locale în vederea prevenirii separării copilului de familia 

naturală, a identificării pârghiilor eficiente pentru ameliorarea problemelor cu care 

se confruntă persoanele adulte aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilități și 

vârstnicilor; 

- dezvoltarea de servicii alternative de protecție care se adresează copilului și 

familiei acestuia aflați în situație de risc; 

- dezvoltarea de programe pentru integrarea socio – profesională a tinerilor care 

părăsesc sistemul județean de protecție, a tinerilor cu deficiențe; 

- asigurarea calității serviciilor din sistemul județean de protecție a copilului, a 

serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități în concordanță cu standardele 

aprobate pe plan național; 

- sprijinirea, îndrumarea autorităților locale în vederea dezvoltării de servicii sociale 

pe plan local, care să acopere nevoile comunitare, prin accesarea de fonduri 

nerambursabile sau implicarea acestor instituții în parteneriate de tip public-privat; 

- monitorizarea nevoilor sociale la nivel județean, identificarea zonelor cu riscuri 

majore în ceea ce privește protecția socială, cartografierea serviciilor sociale de la 

nivel județean furnizate de sectorul public sau privat și propunerea de intervenție 

specifică zonală prin dezvoltarea de parteneriate cu organizațiile 

nonguvernamentale. 

Implementarea acțiunilor strategiei propuse spre aprobare trebuie să conducă la 

realizarea unui sistem funcțional de asistentă socială prin dezvoltarea instituțională. 

Astfel, prin sistem trebuie să se aplice măsuri și acțiuni menite să asigure prevenirea, 
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limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau excluderea socială. Se urmărește, 

de asemenea, stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea și 

furnizarea de servicii de asistență socială – parteneriate între instituțiile publice 

precum și între acestea și organizațiile neguvernamentale. Esența acestui sistem va fi 

abordarea managementului de caz pentru a investiga nevoile individuale ale 

cetățenilor. 

Astfel, serviciile și prestațiile de asistență socială vor fi dezvoltate și îmbunătățite la 

nivel județean și se vor adresa tuturor categoriilor de beneficiari: copii și familii, 

vârstnici, persoane cu handicap, alte persoane aflate în situație de risc. 

În acest sens, cunoașterea și ameliorarea fenomenului social va implica structuri noi 

de evaluare, monitorizare, informare, analiză, parteneriat/colaborare sector 

public/privat, sector voluntariat, atât la nivel județean, cât și la nivel local, prin 

servicii și organisme de calitate și reprezentative. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și Hotărârea Colegiului director 

nr.5/7.08.2020 și  Avizul nr.111.110/20.08.2020 al Comisiei de incluziune socială a 

judeţului Mureş, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru 

perioada 2021 – 2030, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean 

Mureș. 

  

 

 
ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier  Carmen Orăşan 

Nr. ex.2 
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     Nr. 22487/21.08.2020 

                Dosar: IX/B/1 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a  

serviciilor sociale în Județul Mureș în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, 

pentru perioada 2021 - 2030 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.22318/21.08.2020 şi Raportul  de specialitate 

nr.22466/21.08.2020 al Serviciului Administrație publică și cancelarie din cadrul 

Direcției juridice și administrație publică, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.117 alin.(1)-(3) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, 

ale art.3 și ale art.4 din Anexa 1 a 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, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele 

ale alin.(5) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivite prevederilor art.117 alin.(1) din Legea nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, „strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale județene (...) 

se elaborează pe termen mediu, respectiv pe o perioadă de 5 ani, precum și pe 

termen lung, respectiv pe o perioadă de 10 ani, și cuprind măsurile și acțiunile din 

domeniu, planificarea acestora și bugetul estimativ”. 

La nivel județean, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale 

art.3 alin.(3) lit.„a” din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr.797/2017, cu modificările 

și completările ulterioare, în realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește și funcția de 

strategie, prin care asigură elaborarea strategiei județene și planului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale. 
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Din documentele care însoțesc proiectul de hotărâre, reiese că strategia de 

dezvoltare a fost elaborată cu respectarea prevederilor art.4 din Anexa 1 a Hotărârii 

Guvernului nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, și avizată de 

către Comisia de Incluziune Socială a Județului Mureș, în conformitate cu prevederile 

art.117 alin.(2) din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b” din 

OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute de art.117 alin.(2) din Legea nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul judeșean are obligația de a aproba strategiile de dezvoltare a 

serviciilor sociale județene. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare a  Serviciilor Sociale în Județul Mureș în domeniul 

protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau 

aflate la nevoie, pentru perioada 2021 - 2030, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 

alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Buta Ramona Alina / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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