ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81/2021 
cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021


	Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de __________ 2021;

Având în vedere:
	Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni  înregistrată sub nr. 3029/2021, Raportul compartimentului de specialitate nr. 3030/2021;

Raportul de avizare al Comisiei de muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport întocmit în acest sens;
Procesul verbal de control a Agenței Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita nr. 68/23560/09.09.2021;
	HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 23/2021 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;
Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
prevederile art. 5 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,  Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 3033/2021;
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b”, alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



HOTĂRĂŞTE

Art.1. Preambulul HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021 se completează cu prevederile:
- Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
- art. 5 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. Anexa la HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 
	Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Suseni și Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Suseni.
	Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va afişa public.
	


Suseni, la 16 septembrie 2021 



		          Inițiator					Avizat pentru legalitate
			Primar					   Secretar general uat
		       Egyed József					     Kovács Ileana-Éva
















JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA SUSENI
PRIMAR
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon/Fax 0266-350077 primaria@suseni.ro 
Nr. 3029/2021 Dosar nr. I/1

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre nr. 81/2021 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021

	În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, bazându-se pe următoarele

Motive:

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita, cu ocazia efectuării inspecției din perioada 08 – 09.09.2021, ca urmare a neconformitățile constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, prin Procesul verbal de control nr. 68/23560/09.09.2021 a dispus, elaborarea planului de acțiuni ( servicii sociale) pentru anul 2021 Anexa nr. 3 art. 5 din HG nr. 797/2017, cu respectarea modelului cadru prevăzut de Ordniul nr. 1086/2018.
Drept urmare prin prezentul Proiect de hotărâre propunem înlocuirea Anexei la HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, cu anexa la prezentul proiect de hotărâre, care este întomcit cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1086/2018.
	În preambulul Proiectului de hotărâre am invocat prevederile Procesului verbal de control a Agenței Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita nr. 68/23560/09.09.2021; prevederile HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, prevderile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevederile art. 5 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii dispozitive se poate observa că acesta conţine 4 articole, dintre care art. 1 și art. 2 cuprind dispoziţii de fond, iar articolul 3 - 4 cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare.
	Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021.


	Suseni, la 17 septembrie 2021  



							Primar,
                      Egyed József
















ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA SUSENI
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon/Fax 0266-350077 primaria@suseni.ro 
Nr. 3030/2021 Dosar nr. I/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre nr. 81/2021 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, facem următoarele observaţii:
	Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. 3029/2021, elaborat de Primarul Comunei Suseni, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, identificăm ca motivul de fapt că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita, cu ocazia efectuării inspecției din perioada 08 – 09.09.2021, ca urmare a neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, prin Procesul verbal de control nr. 68/23560/09.09.2021 a dispus, elaborarea planului de acțiuni ( servicii sociale) pentru anul 2021 Anexa nr. 3 art. 5 din HG nr. 797/2017, cu respectarea modelului cadru prevăzut de Ordniul nr. 1086/2018.
Drept urmare se propune înlocuirea Anexei la HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, cu anexa la prezentul proiect de hotărâre, care este întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1086/2018.
	Analizând preambulul Proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat Procesul verbal de control a Agenței Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita nr. 68/23560/09.09.2021; prevederile HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevederile art. 5 din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.
	Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este fundamentat juridic. 
	În ceea ce priveşte forma proiectului de hotărâre, constatăm, că aceasta respectă cerinţele Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, atât în privinţa instrumentului de motivare, cât şi în privinţa stilului de redactare şi sistematizarea ideilor în text.
	În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 26/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul Comunei Suseni pe anul 2021, observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie aprobată.
În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Comunei Suseni, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată.
 

Suseni, la 17 septembrie 2021 	



							    Referent,
						Balla Erzsébet


