
ROMÂNIA                                                                          
JUDEȚUL PRAHOVA                                       
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                        

H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 
Având în vedere:   
 -Referatul de aprobare nr. 13249/08.06.2022 prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președinte al Consiliului Județean Prahova, prin care se propune aprobarea Planului de acțiune 
pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 
Prahova, precum și Raportul  nr. 13248/08.06.2022 al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică; 
 -Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 12472/30.05.2022; 
 -Adresa Instituției Prefectului-Județul Prahova nr. 7528/DL/VB/17.06.2022 privind 
avizarea Planului de acțiune de Comisia Județeană de Incluziune Socială Prahova; 
 -Prevederile art. 112 alin.(1), (2) și (3) lit. b), art. 113 alin. (1) și (2) și ale art. 118 din 
Legea asistenței sociale  nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile art. 3 alin. (3), lit. b) din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern 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; 
 -Prevederile Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova în perioada 
2021-2027 și a Planurilor operaționale de acțiune în domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice; 
 -Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova nr. 2/2022 privind avizarea Planului de acțiune al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pentru anul 2022; 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b), art.182 alin. (1) și alin. (2) și  ale 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 Prahova adoptă prezenta hotărâre:  
  

  Art. 1. Se aprobă Planul de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul județului Prahova, elaborat de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
  Art. 2.  Direcția Juridic contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREȘEDINTE, 

 Iulian Dumitrescu  
                                 CONTRASEMNEAZĂ:   

                         SECRETAR GENERAL,    
                  Hermina Adi Bîgiu  

Ploiești, 30 iunie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS  
ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Nr. 13248/08.06.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 
  

Conform prevederilor art.118 din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art.3 alin. (3) lit. b) din anexa nr.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, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova a elaborat Planul de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova. 

Potrivit alin.4 al art. 118 din Legea nr.292/2011, planurile anuale de acțiune privind 
serviciile sociale se avizează de către Comisiile județene de incluziune socială și a 
municipiului București, anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului județean. 

Planul de acțiune a fost avizat favorabil de Comisia Județeană privind Incluziunea 
Socială constituită la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova, conform adresei 
nr.7528/DL/VB/17.06.2022. 

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, prin Hotărârea nr. 2/2022 a eliberat avizul consultativ pentru Planul de acțiune 
pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 
Prahova. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

Director executiv, 
TINCĂ ALINA GEORGIANA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.13249/08.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de acțiune pentru anul 2022 privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Prahova 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 12472/30.05.2022, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a înaintat spre 
aprobare Planul de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrare și 
finanțate din bugetul județului Prahova. 

Acest plan conține date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate, programul de 
subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare, planificarea activităților de informare 
a publicului, programul de formare și îndrumare metodologică. Este urmărită asigurarea 
accesului la o gamă extinsă de servicii sociale, adaptate nevoilor individuale și de grup 
identificate în fiecare comunitate, prin încurajarea implicării autorităților, instituțiilor 
publice și organismelor private, pentru diversificarea serviciilor sociale comunitare atât în 
vederea prevenirii intrării copilului în dificultate, implementării și monitorizării drepturilor 
acestuia cât și a combaterii riscului de excluziune socială pentru persoanele cu handicap și 
cele vârstnice din județ.  

 Planul de acțiune a fost avizat favorabil de Comisia Județeană privind Incluziunea 
Socială constituită la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova, conform adresei 
nr.7528/DL/VB/17.06.2022. 

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, prin Hotărârea nr.2/2022 a eliberat avizul consultativ pentru Planul de acțiune 
pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului 
Prahova. 

Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 
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