
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS
Nr. 6943 din 4.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea și completarea pct B.”Protecție Socială” al Cap IV din Anexa
1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.05.2014 privind „Strategia de dezvoltare
economico - socială a comunei Pîrteștii de Jos, județuI Suceava, pentru perioada

2014 — 2020”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(2) lit.a) din Anexa nr. 3 din
Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Compartimentul
asistență socială din cadrul autorităților publice locale, are obligația elaborării strategiei
locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de
5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde
de aplicare acesteia.

Având în vedere că la întocmirea „Strategiei de dezvoltare economico -
socială a comunei Pîrteștii de Jos, județuI Suceava, pentru perioada 2014 —
2020” au fost incluse și date privind strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale,
la pct B.”Protecție Socială” al Cap IV, propunem modificarea și completarea acestui
punct, în conformitate cu prevederile legale referitoare la susținerea persoanele adulte
aflate în dificultate, astfel cum ne-a fost recomandat în urma controlului efectuat de
Inspecția Socială din cadrul AJPIS Suceava.

Menționez că nu ne propunem înființarea unor centre/servicii sociale specializate
sau de interes intercomunitar, iar pentru numărul relativ scăzut de cazuri sociale
(raportându-ne la alte localități) furnizăm servicii sociale primare de consiliere,
monitorizare și acordare de prestații sociale și/sau ajutoare financiare, în funcție de
necesități, conform recomandărilor compartimentului de specialitate, în baza evaluării
inițiale.

Ținând cont de faptul că în cursul acestui an demarează lucrările de realizare a
unei noi stategii de dezvoltare economico socială a comunei, ocazie cu care se vor
colecta date inclusiv cu privire la protecția socială, prin contractarea unor servicii de



specialitate, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată Consiliului
local.
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