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EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru asigurarea aplicdrii politicilor sociale in domeniul protecliei copilului, familiei,
persoanelor vArstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum gi altor persoane, grupuri sau comunit'li
aflate in nevoie sociala , intre atribuliile reglementate prin Legea asistenlei sociale w.292/2011, cu
modificerile qi completdrile ulterioare, in competenfa autoritdlilor administra{iei publice locale se
inscriu qi cele privind administrarea gi acordarea beneficiilor de asisten{d sociald gi a serviciilor
sociale.

in conformitate cu prevederile ordinului nr. 1.98512016 al Ministerului Muncii, Familiei,
Protecliei Sociale qi Persoanelor V6rstnice qi Ministerirlui Sandtdlii privind aprobarea metodologiei
pentru evaluarea qi interventia integratd in vederea incadrarii copiilor cu dizabilit6li in grad de
handicap, a orientdrii qcolare qi profesionale a copiilor cu cerinfe educalionale speciale, precum qi in
vederea abilitarii qi reabilitdrii copiilor cu dizabilitSli qi/sau cerinle educationale speciale, a fost
aprobatd metodologia pentru evaluarea gi interventia integratd in vederea incadrdrii copiilor cu
dizabilitdli in grad de handicap, a orient5rii gcolare qi profesionale a copiilor cu cerinte educationale
speciale, precum gi in vederea abilitdrii 9i reabilitdrii copiilor cu dizabilitdli q7sau cerin{e
educalionale speciale.

in vederea aplicdrii acestei metodologii,legiuitorul a instituit in sarcina consiliilor judefene/
locale/ de sector obligafia de a incheia un protocol de colaborare pentru punerea in aplicare a
prezentului ordin avdnd ca obiect asigurarea cadrului conceptual gi operafional unitar pentru
evaluarea copiilor cu dizabilit6ti qi/sau cu cerinte educalionale speciale, gi interventia integratd in
vederea asigurdrii dreptului la educatie, a egalizdrii ganselor pentru acegti copii, precum gi in
vederea abilitdrii qi reabilitdrii lor, incluzdnd colaborarea interinstitutionald gi managementul de caz.

Avdnd in vedere 9i prevederile art. 91 alin. 5 lit.a) pct.2 din Legea w.21512001 privind
administrafia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, potrivit c6ruia
,,consiliul judefean asigur6, potrivit competentelor sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes jude{ean privind (...) serviciile sociale pentru protec}ia
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vdrstnice, a familiei gi a altor persoane sau
grupuri aflate in nevoie social6", supun spre aprobare prezentul proiect de hot6rdre.
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