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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractului pentru acordarea  servicii
sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan
Caritas Iași, punct de lucru în satul Buruienești, comuna

Doljești

Consiliul local al comunei Doljeşti, întrunit în şedinţa ordinară
din data mai 2020;

Văzând: 
-  referatul  de  aprobare  al  primarului  nr.  4092/15.05.2020

privind  aprobarea  contractului  pentru  acordarea   servicii  sociale
specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, punct
de lucru în satul Buruienești, comuna Doljești;

-raportul  de  specialitate  nr. 4093/15.05.2020  al
Compartimentului  de  asistenţă  socială,  protecţia  şi  promovarea
drepturilor copilului din cadrul autorităţii locale a comunei Doljeşti;

-  avizul  favorabil  al  comisiilor  de specialitate ale consiliului
local;

Având în vedere:
-art.  12, alin.(3),  alin.  (4) și  (5),  art.25 și  art.53 ً1 , lit.b din

Ordonanța  nr.  68  din  28  august  2003  (*actualizata*)  privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. art. 129, alin (2) lit. ,,d”, alin (7), pct ,,b”  din Ordonanța
de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Ordinul  Ministerului  Muncii,  Solidarității  Sociale  și  Familiei
nr.71/2005  privind  aprobarea  modelului  Contractului  pentru
acordarea  de  servicii  sociale,  incheiat  de  serviciile  publice  de
asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale;

- art.141 din Legea 292/2011, legea asistenței sociale;
În  temeiul  prevederilor  art.129  și  art.196  alin.(1)  lit.  a)  din

Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.   Se  aprobă  contractul  pentru  acordarea  de  servicii
sociale  specializate  oferite  de  Asociația  Centrul  Diecezan  Caritas
Iași, punct de lucru în satul Buruienești, comuna Doljești, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Primarul comunei Doljești.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Doljeşti; 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Neamţ;
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- Compartimentelor  de  asistenţă  socială,  protecţia  şi
promovarea  drepturilor  copilului,  Contabilitate,  financiar,
impozite și taxe locale.

PRIMAR,
ȘOICAN IOSIF

Anexă la HCL nr./2020

CONTRACT
pentru acordarea de servicii sociale

nr. _____  /739/ data 08.05.2020
   
       pe baza Ordinului nr. 71 din 17 februarie 2005 emis de Ministerul  Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei publicat în M.O. nr. 176 din 1 martie 2005, 

  Partile contractante:

    1. Comuna Doljești denumit în continuare autoritatea contractantă, cu sediul în comuna Doljești,
judeţul  Neamț-,  codul  de  înregistrare  fiscală  nr.  2613699 contul  nr.
RO69TREZ24A685000591100X deschis la  Trezoreria Roman, reprezentat prin dl. Șoican Iosif-
în calitate de primar, în calitate de ordonator principal de credite;
    şi
    2. Asociația Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie,  nr. 134, judeţul Iaşi,
denumit  în  continuare  furnizor,  codul  de  înregistrare  fiscală  nr.  4488681,  contul  nr.
RO36BRDE240SV08119112400 deschis la B.R.D., Filiala Iaşi, certificat de acreditare eliberat de
Ministerul  Muncii  și  Justiției  Sociale  seria  AF  nr.  002618,  reprezentat  de  Pr.  Iacob Iosif,  în
calitate director general  şi Mariana Ursan, în calitate de Director Domeniu.
    
convin asupra următoarelor:
     
   1. Definiţii:
    1.1. Contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezintă acordul de voinţă al celor
două părţi, încheiat între serviciul public de asistenţă socială, în calitate de autoritate contractantă şi
un furnizor autorizat de servicii sociale, în calitate de furnizor;
    1.2. Serviciile sociale - un ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale  individuale,  familiale  sau  de  grup,  în  vederea  prevenirii  şi  depăşirii  unor  situaţii  de
dificultate,  vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei  persoanei,
pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în
scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003
privind  serviciile  sociale,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  515/2003,  cu
modificările şi completările ulterioare;
    1.3. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau  vinii  acestora,  care  nu  putea  fi  prevăzut  în  momentul  încheierii  contractului  şi  care  face
imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului;
1.4. zi - zi calendaristică; an – an calendaristic

       2.  Obiectul contractului
    2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii:
    a)  asigurarea de servicii socio-psiho-educaționale, pentru fiecare dintre cei 25 de beneficiari ai
centrului.

       3. Valoarea serviciilor sociale achiziţionate.



3.1. Valoarea totală a serviciilor sociale furnizate vor fi costurile serviciilor acordate beneficiarilor
Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco Buruienești, care necesită servicii psiho-
socio-educaționale.
3.2. Defalcarea costului total pe fiecare tip de serviciu şi pentru fiecare beneficiar va fi conform
tabelelor anexate la contract.
3.3. Valoarea serviciilor prestate care depăşeşte valoarea contractată va fi acoperită din alte surse
(contribuţia beneficiarilor, sponsorizări, donaţii, proiecte, ajutoare nerambursabile, subvenţii de stat,
etc.).
3.4. Costul total al serviciilor furnizate: 40.000 lei.
  
     4. Modaliţăţi de plată
    4.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 10 zile de
la emiterea facturii de către furnizor. Autoritatea contractantă va achiziţiona lunar servicii în valoare
de maxim 5000 lei  în anul bugetar 2020 .
    4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda avans furnizorului, dacă acesta solicită,
numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai in limita valorică prevazută de lege.
   
       5. Durata contractului
    5.1. Durata contractului este de la data de  08.05.2020 pâna la data de  31.12.2020 şi poate fi
prelungit în condiţiile legii.
 
       6. Drepturile autorităţii contractante:
    6.1. De a primi de la furnizor rapoarte lunare cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac
obiectul prezentului contract;
    6.2.  de  a  monitoriza  acordarea  serviciilor  sociale  în  conformitate  cu  cerinţele  prezentului
contract;
    6.3.  de  a  utiliza  date  denominalizate  în  scopul  întocmirii  de  statistici,  pentru  dezvoltarea
serviciilor social-medicale;
    6.4. de acces, conform legii, la informaţii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale
care fac obiectul prezentului contract;
    
      7. Obligaţiile autoritaţii contractante:
   7.1.  Să  acorde  furnizorului,  după  caz,  asistenţă  de  specialitate  în  desfăşurarea  şi  realizarea
serviciilor sociale, să contribuie la atragerea finanţatorilor interni sau externi  în vederea susţinerii
acordării tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract;
7.2. să verifice modul de acordare a serviciilor sociale.
7.3.  să  verifice  utilizarea  eficientă  a  mijloacelor  financiare  acordate  furnizorului,  în  vederea
furnizării serviciilor sociale prevăzute în contract;
    7.4. să informeze furnizorul cu privire la modificările  legislative apărute în timpul  derulării
prezentului contract;
    7.5. să respecte, conform legii, confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor primite de la
furnizor şi să asigure securizarea acestor date;
    7.6. să asigure accesul furnizorului la baza de date pe care o deţine referitor la furnizorii de
servicii sociale, în situaţia în care aceste date sunt necesare soluţionării cazurilor aflate în evidenţa
serviciului care face obiectul contractului, şi să asigure securizarea acestora;
7.7. să asigure furnizorului îndrumare metodologică cu privire la domeniul serviciilor sociale.

       8. Drepturile furnizorului:
    8.1. de a primi, după caz, asistenţă , în  realizarea serviciilor sociale în vederea susţinerii acordării
tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract;
    8.2. de a primi din partea autorităţii contractante îndrumare metodologică;
    8.3. de a participa la şedinţle autorităţii contractante în cadrul cărora se iau decizii cu impact
asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
    8.4. de a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    8.5.  de  a  utiliza  date  denominalizate,  în  scopul  întocmirii  de  statistici  pentru  dezvoltarea
serviciilor social-medicale.



    8.6.  de  a  oferi  servicii  sociale  sau de  altă  natură  la  iniţiativă  proprie  în  condiţiile  legii  şi
persoanelor care nu sunt incluse în prevederile  prezentului  contract,  dar necesită îngrijire şi/sau
asistenţă.
   
    9. Obligaţiile furnizorului:
    9.1. să întocmească planurile personalizate de intervenție ale beneficiarilor;
    9.2. să acorde serviciile socialer espectând standardele de calitate privind serviciile destinate
protecţiei şi promovării drepturilor copilului – centre de zi ;
    9.3. să transmită autoritaţii contractante rapoartele convenite privind acordarea serviciilor sociale
care fac obiectul prezentului contract;
    9.4. să respecte, conform legii, confidenţtialitatea datelor şi informaţiilor în legatură cu obiectul
prezentului contract;
9.5. să utilizeze eficient mijloacele financiare în vederea furnizării serviciilor sociale
9.6.  să  comunice  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  cazurile  care
necesită intervenţie de urgenţă şi pe care nu poate să le soluţioneze;

       10. Caracterul confidenţial al contractului 
    10.1. Caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor cu privire la prezentul contract este conform
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate şi Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    10.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicateîn îndeplinirea contractului;
    - de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    10.3. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
    10.4.  O parte  contractantă  va fi  exonerată  de răspunderea  pentru dezvăluirea  de  informaţii
referitoare la contract, dacă:
    - informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
    - informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau
    - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvaluie informaţia.
       
  11. Condiţii de furnizare a serviciilor sociale
    11.1.  Serviciile  sociale  se  vor  acorda  în  conformitate  cu  standardele  de  calitate  specifice,
reglementate de legislaţia în vigoare.

       12.  Cesiunea
    12.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
    12.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.

       13. Amendamente
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor  acestuia  prin  act  adiţional  numai  în  cazul  apariţiei  unor  circumstanţe  care  lezează
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

       14. Comunicări
   14.1. Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
    14.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
    14.3. Furnizorul va comunica în termen de 30 de zile orice modificare cu privire la datele,
informaţiile şi documentele care au stat la baza semnării prezentului contract.



    14.4. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
   
       15. Forţa majoră   
    15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    15.2.  Forţa  majoră exonerează  părţile  contractante  de îndeplinirea  obligaţiilor  asumate  prin
prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;.
    15.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
    15.5.  Orice  împrejurare  independentă  de  voinţa  părţilor,  intervenită  după  data  semnării
contractului, care impiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este considerată
forţa majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.
    15.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

       16. Rezilierea contractului
   16.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:
    a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţti;
    b) încălcarea de către furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile social-medicale, dacă
este invocată de autoritatea contractantă;
    c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizaţiei  de funcţionare, expirarea
valabilităţii acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, în
situaţia  în  care  această  limitare  afectează  acordarea  serviciilor  prevăzute  de  prezentul  contract,
precum şi suspendarea sau retragerea acreditării;
    d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care este afectată acordarea
serviciilor socialeprevăzute în prezentul contract.
    16.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în
cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea prevederilor acestuia în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
   
       17. Încetarea contractului:
     17.1. Constituie motiv de încetare a contractului următoarele:
    a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
    b) acordul părţilor privind încetarea contractului;
    c) obiectul contractului a fost atins;
    d) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;
    e) încetarea activităţii furnizorului prin desfiinţare, lichidare, dizolvare;
    f) forţa majoră, dacă este invocată.
        
     
   18. Penalităţi. Daune:
  18.1. În cazul în care termenul de plată nu este respectat din culpa autorităţii contractate, aceasta
este obligată la plata unor majorări de întârziere corespunzătoare cu majorările ce se aplică pentru
întârzierea plăţii impozitelor către stat, adică 0,003%/zi. 
     
      19. Soluţionarea litigiilor
    19.1. Litigiile născute în legatură cu încheierea,  executarea,  modificarea şi încetarea ori alte
pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţtionare pe
cale amiabilă.
    19.2. Dacă după 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale autoritatea contractantă şi
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
comisiei  de mediere socială  mijlocirea  soluţionării  divergenţelor  sau se poate  adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
   



       20. Dispoziţii finale
    20.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în
domeniu.
    20.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
    20.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
    20.4. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul sistemului de asistenţă socială
a fost încheiat la sediul autoritaţii contractante în  2 (două) exemplare, câte  1 (una) pentru fiecare
parte contractantă.
  
       21. Documentele contractului
    21.1. Documentele prezentului contract sunt:
    a) hotărârea Consiliului Local privind colaborarea între Consiliul  Local şi Asociația Centrul
Diecezan Caritas Iași;
b) listele lunare cu beneficiarii centrului de zi;
c) documente plată resurse umane 
d)facturile lunare cu cheltuieli pentru  beneficiarii centrului;
e) listele lunare cu beneficiarii centrului care au beneficiat de o masă caldă.

          Autoritatea contractantă,                                                           Furnizor,

             Primar                                                                                     Director general         
                                                     Pr. Iosif Iacob

Contabil
Director Domeniu C.T.F.

                                                                                                                    Mariana Ursan  
                                                                                                           
           Jurist 
            



COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

nr. 4092/15.05.2020
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre

privind aprobarea contractului  pentru acordarea  servicii
sociale  specializate oferite de Asociația  Centrul  Diecezan
Caritas  Iași,  punct de lucru în  satul  Buruienești,  comuna
Doljești

Sistemul naţional de asistenţă socială, astfel cum este reglementat prin Legea
nr. 292/2011, reprezintă reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care
statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi
societatea  civilă  intervin  pentru  prevenirea,  limitarea  sau  înlăturarea  efectelor
temporare  ori  permanente  ale  situaţiilor  care  pot  genera  marginalizarea  sau
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Asistenţa  socială,  componentă  a  sistemului  naţional  de  protecţie  socială,
cuprinde  serviciile  sociale  şi  beneficiile  sociale  acordate  în  vederea  dezvoltării
capacităţii  individuale  sau  colective  pentru  asigurarea  nevoilor  sociale,  creşterea
calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. Serviciile
sociale  reprezintă  un  ansamblul  complex  de  măsuri  şi  acţiuni  realizate  pentru  a
răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi
depăşirii  unor  situaţii  de  dificultate,  vulnerabilitate  sau  dependenţă,  pentru
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
 În comuna noastră, s-a constatat existenţa unui număr mare de copii aflaţi în
dificultate  şi  de  persoane  adulte  care  necesită  protecţie  socială,  datorită  situaţiei
socio-economice existente. Din acest motiv este benefică existenţa serviciilor sociale
specializate acordate şi de către furnizorii privaţii acreditaţi de servicii sociale, care
contribuie la diversificarea sistemului serviciilor în domeniul protecţiei copiilor şi a
persoanelor  adulte  din  comuna  Doljești.  În  acest  sens  apreciem că  sprijinirea  şi
colaborarea  cu  aceşti  furnizori  de  servicii  sociale  constituie  un pas  important  ce
contribuie la dezvoltarea capacităţii  sistemului  de asistenţă socială de a răspunde
prompt şi eficace nevoilor copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate. 

Astfel, în conformitate cu prevederilor art. 112 alin.(1) şi alin.(3) lit. o) şi q) din
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, în mod concret sprjinirea acestor furnizori, se
poate realiza şi prin acordarea unei finanţări în vederea menţinerii şi creşterii calităţii
serviciilor sociale acordate de furnizori privaţi de servicii sociale pentru persoanele
în dificultate din comuna Doljești.

Menționez  adresa  CENTRULUI  DIECEZAN  CARITAS  IASI  nr.799  din
13.02.2020  adresată  atât  Consiliului  local  Doljești,  cât  și  primarului  comunei
Doljești,  prin  care  solicită  susținerea  financiară  a  punctului  de  lucru  din  satul
Buruienești, și anume Centrul de resurse pentru Copii si Tineri ,,Don Bosco” pentru



anul 2020, centru în cadrul căruia se acordă servicii social psiho-educaționale pentru
un număr de 25 de copii și familiile acestora.

Având în vedere cele enunţate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
urgența  a  Guvernului  cu  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  supun  spre
dezbaterea  şi  aprobarea  Consiliului  local  Doljești  proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea  contractului  pentru  acordarea   servicii  sociale  specializate  oferite  de
Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, punct de lucru în satul Buruienești, comuna
Doljești.

PRIMAR, ȘOICAN IOSIF

COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

nr. 4093/15.05.2020
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre

privind aprobarea contractului  pentru acordarea  servicii
sociale  specializate oferite de Asociația  Centrul  Diecezan
Caritas  Iași,  punct de lucru în  satul  Buruienești,  comuna
Doljești

               Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre  înaintat de  către
Primarul  Comunei  Doljești  –  dl  Șoican Iosif,  am constatat  că  acestea  îndeplinesc
condițiile de legalitate și oportunitate .

              Din punct de vedere al oportunității :
              Asigurarea bunăstării cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții reprezintă
unul  dintre  principalele  obiective  ale  autorității  administrației  publice  locale  iar
garantarea  dreptului la servicii sociale, fără discriminare, persoanelor și familiilor
aflate în dificultate reprezintă o obligație constituțională pe care statul  trebuie să și-o
asume în vederea realizării unei politici aliniată la tendințele europene.
               Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco din cadrul Asociației
Centrul  Diecezan  Iași   își  desfășoară  activitatea  pe  raza  localității  Buruienești  a
comunei  Doljești  și  acordă  servicii  psiho-socio-educaționale  pentru  prevenirea
separării de părinți  unui număr de 25 copii  proveniți din familii defavorizate. 
              Localitatea Buruienești este cea mai mare localitate din comună din punct de
vedere  al  numărului  de  locuitori  având  o  pondere  de  ½  din  comuna  Doljești.
Comunitatea acestei localități se confruntă cu numeroase cazuri de copii cu părinții
plecați în străinătate, de familii cu părinți și copii încadrați în grad de dizabilitate sau
cu  familii aflate în dificultate datorită situației materiale.  
               Pentru a sprijini  aceste familii  Centrul  de Resurse pentru Copii  și
Tineret ,,Don Bosco”  își desfășoară activitatea sa încă din anul 2008 pe raza acestei
localități. 
                Pentru  a  face  față  cheltuielilor  necesare  desfășurării  activității,
Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri Don Bosco din cadrul Asociației  Centrul



Diecezan Iași,   necesită un sprijin financiar și din partea autorităților publice locale
acordat  în baza unui contract pentru  acordarea de servicii sociale.
            Furnizarea serviciilor sociale  în cadrul unui contract de acordare al serviciilor
sociale   este  un instrument  de garantare  a  echilibrului  între  cererea și  oferta   de
servicii sociale  la nivel local  contribuind la o îmbunătățire  continuă a rețelei, a
spectrului și a calității serviciilor sociale furnizate . 
              Din punct de vedere al legalității : 
              Conform  art. 129, alin (2) lit. ,,d” din Ordonanța de urgența a Guvernului cu
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ,,Consiliul local exercită(…)atributii privind
gestionarea serviciilor de interes local; 
              De asemenea potrivit  art. 129, alin (7), pct b.  din același act normativ ,, In
exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit.  d),  consiliul local asigura, potrivit
competentei  sale  si  in  conditiile  legii,  cadrul  necesar  pentru furnizarea  serviciilor
publice  de  interes  local  privind  protectia  copilului,  a  persoanelor  cu  handicap,  a
persoanelor  varstnice,  a  familiei  si  a  altor  persoane  sau  grupuri  aflate  in  nevoie
socială”
              Conform  art. 124 alin (1) din  Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, pentru asigurarea prevenirii separării copilului de
părinţii  lui,  consiliile  locale  ale  municipiilor,  oraşelor,  comunelor  şi  sectoarelor
municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere,
servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă.

     Primăria comunei Doljești nu deține în prezent centre proprii care să 
acorde servicii  sociale copiilor aflați în situație de risc de separare a acestora  de
părinți și familiilor  aflate în dificultate.

               Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem ca oportun, necesar și legal
proiectul de hotărâre pentru aprobarea alocării de fonduri în anul 2020, din bugetul
local,  pentru  serviciile  sociale  specializate  prestate  de  Asociația  Centrul
Diecezan  ,,Caritas”  Iași,  punct  de  lucru  în  satul  Buruienești,  comuna  Doljești,  îl
avizăm favorabil și îl propunem Consiliului Local Doljeşti spre analiză şi aprobare.

                                                            Întocmit,
Inspector superior în compartimentul de asistență socială   

                                                  CHICHIRIȚĂ MIHAELA
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