ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea
drepturilor copilului și a adultului în dificultate 2014–2020

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
Având în vedere expunerea de motive nr.5864/10.04.2019 la proiectul
de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora
Mircea Flaviu;
Văzând Hotărârea nr.5/2019 a Colegiului Director al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, precum și adresa nr.10811 a
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara;
In conformitate cu prevederile Legii 292/2011 a asistenței sociale, ale
Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. 5 lit. a
pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificărille şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1
Se actualizează Strategia județeană privind protecția și
promovarea drepturilor copilului și a adultului în dificultate 2014-2020, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara
nr.65/2014 se abrogă.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și se va comunica

celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ___ aprilie 2019

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniel Dan

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.5864/10.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
În ultimii ani politicile sociale privind promovarea şi respectarea
drepturilor copilului, dar şi cele cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice sau victimelor violenței domestice au
înregistrat progrese, urmărindu-se atingerea obiectivelor asumate de către România
față de Uniunea Europeană prin strategiile naționale în domeniu.
Prin Hotărârea nr.65/2014 a Consiliului Județean Hunedoara a fost
aprobată Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a
adultului în dificultate 2014 – 2020, având la bază date statistice cu privire la
categoriile de grupuri vulnerabile în dinamică 2011 – 2013.
Multiplele modificări legislative apărute între timp în acest domeniu
impun o schimbare a perspectivei privind modul de abordare și de soluţionare a
problematicii copiilor şi persoanelor adulte în dificultate.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că se impune o
actualizare a Strategiei judeţene privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi
a adultului în dificultate 2014 - 2020.

PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ȘI
RELAȚII CU CONSILIILE LOCALE
Nr.5865/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
În ultimii ani politicile sociale privind promovarea şi respectarea
drepturilor copilului, dar şi cele cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice sau victimelor violenței domestice au
înregistrat progrese, urmărindu-se atingerea obiectivelor asumate de către România
față de Uniunea Europeană prin strategiile naționale în domeniu.
Prin Hotărârea nr.65/2014 a Consiliului Județean Hunedoara a fost
aprobată Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a
adultului în dificultate 2014 – 2020, având la bază date statistice cu privire la
categoriile de grupuri vulnerabile în dinamică 2011 – 2013.
Multiplele modificări legislative apărute între timp în acest domeniu H.G. nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, O.U.G.
nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Ordinul nr.1.086/2018 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. Legea nr. 174/2018 de modificare și completare a
Legii nr. 2017/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, Ordinul nr.
146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de
către poliţişti, Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică - impun o schimbare a perspectivei privind
modul de abordare și de soluţionare a problematicii copiilor şi persoanelor adulte în
dificultate.
De asemenea, măsura 3 stabilită prin procesul verbal de control nr.
6143/13.09.2018, elaborat de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială
Hunedoara, prevede necesitatea actualizării Strategiei județene privind protecția și

promovarea drepturilor copilului și a adultului în dificultate 2014 – 2020, conform
prevederilor art.3, alin.3 lit.a din Anexa 1 la HG nr.797/2017.
Având în vedere cele de mai sus, precum și solicitarea directorului
executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
înaintată Consiliului Județean Hunedoara cu adresa nr.10811/2019 și Hotărârea
nr.5/2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Hunedoara, în temeiul prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, este necesar și oportun a se iniția un proiect de hotărâre pentru aprobarea
Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a adultului în
dificultate 2014–2020.
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