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RAPORT DE SPECIALITATE

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”

Având în vedere procesul- verbal de control nr. 42 din 20.11.2018 încheiat de Agenția
de Plății și Inspectie Socială Suceava prin care s-au dipus 16 măsuri de control privind
desfășurarea activității de asistență socială la Primăria comunei Pîrteștii de Jos, în care se
menționează, la măsura 6, obligația compartimentului de specialitate de a întocmi Strategia
locală de dezvoltare a serviciilor sociale,

și tinând cont de faptul că „Strategia de dezvoltare economico - socială a comunei
Pîrteștii de Jos, județuI Suceava, pentru perioada 2014 — 2020” conține, la pct
B.”Protecție Socială” al Cap IV, și date privind asistența socială, propunem modificarea și
completarea acestui punct în conformitate cu prevederile legale referitoare la susținerea
persoanele adulte aflate în dificultate.

Menționăm că

În conformitate cu prevederile art 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.

De asemenea, la art. 4 din același act normativ se stipulează că

”Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul
general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene
de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe
informaţiile colectate de Compartiment în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit.
d), h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea
unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ - teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de
viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi
estimarea numărului de beneficiari;



e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi
argumentaţia alegerii acestora.”

Astfel,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,

- „Strategia de dezvoltare economico - socială a comunei Pîrteștii de Jos, județuI
Suceava, pentru perioada 2014 — 2020”

-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,

Propunem:
- Adoptarea Hotărârii Consiliului local 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”.
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