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REFERAT  
privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie 

contractate de autoritatea publică locală  
 
 

 
Direcția de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu 
public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului 
Timișoara aflați în situații de dificultate socială. 
 
Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, autoritățile publice locale au o serie de 
atribuții în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, printre care și 
cele stabilite la art. 112. alin (3) lit. m), potrivit cărora ”furnizează, administrează sau, după 
caz, contactează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind 
responsabile de calitatea serviciilor prestate”; 
 
O parte dintre atribuțiile autorităților publice locale în domeniul organizării, administrării și 
acordării serviciilor sociale, se realizează prin intermediul serviciului public de asistență 
socială. Printre atribuțiile acestui serviciu este și cea de a realiza câte un Plan anual de acțiune 
privind serviciile sociale, conform art. 112, alin (3), lit. b și art. 115, alin. (1), lit. a. din Legea 
292/2011 – Legea asistenței sociale. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
”cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a 
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare”. 
 
În scopul determinării tipurilor de servicii sociale propuse pentru a fi contractate, este necesar 
să se țină cont de art. 140, alin. (4) din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale potrivit 
căruia ”Autoritățile administrației publice locale în colaborare cu furnizorii publici și privați 
elaborează criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie 
contractate”. 
 
Astfel, Direcția de Asistență Socială Comunitară a municipiului Timișoara a invitat toți 
furnizorii acreditați de servicii sociale din orașul nostru la o întâlnire având ca scop elaborarea 
criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de către 
autoritatea publică locală. Această întâlnire a avut loc în data de 27.09.2016 și la ea au 
participat 25 de reprezentanți de la 10 furnizori publici și privați de servicii sociale. Ulterior 
întâlnirii, furnizorii publici și privați de servicii sociale au avut și posibilitatea transmiterii, în 
scris, a punctelor lor de vedere.  
 



În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea 
asistenței sociale, art. 140, alin (4) și art. 141, alin (1) și (3), ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) 
lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

 
PROPUNEM  

 
Aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie 
contractate de autoritatea publică locală (anexa); 
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