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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDETUL BIHOR
SĂLACEA NR. 47
CF. 4784300
Nr. 359 din 21/01/2022

PROIECT DEH O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru
realizarea programului social la nivelul comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru anul 2022
Având în vedere prevederile a11. 129 alin. (2) lit.d) alin.7, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art. 112, alin. (3), lit. b) şi a11. I I 8, alin. (I) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 3, alin. (2), lit. b ) , art. 5 şi ai1. 6 alin. I lit. b şi d din Anexa nr. 3 din Regulamentul cadru de organizare
şi funcţionare al compa11imentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor, aprobată prin H.G. nr.
797 /20 I 7, cu modificările şi completările ulte1ioare;
- Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. I086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului
annual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Văzând:
- Referatul de aprobare nr. 361/21.01.2022 al d-lui primar prin care se propune aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul
comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru anul 2022;
- Referatul de specialitate nr. 360/21.01.2022 al Compa11imentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Sălacea,
judeţul Bihor, pentru anul 2022;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (I) şi art.196 alin.I lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.- Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea
programului social la nivelul comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru anul 2022, confonn anexei care
face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. -Primarul comunei Sălacea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Sălacea va
fi comunicată şi înaintată autorităţilor interesate.

PRIMAR,

Întocmit,
Racz Andrea
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse
pentru realizarea programului social la nivelul comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru
anul2022

In conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa n r. 3 la Hotărârea de Guvern nr.797/2017,
Planul anual de acţiune prevăzut la a1t. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează în conformitate cu strategia
de dezvoltare a serviciilor sociale proprii, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea
administrativ-teritorială şi cuprinde date detaliate p1ivind numărul şi categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentrn a fi înfiinţate, programul de
contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu
respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Planul anual de acţiune cup1inde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă
socială, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, servicile sociale existente,
serviciile sociale propuse a fi înfiinţate, programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele
de finanţare, propuneri elaborate de serviciul public de asistenţă socială reprezentând
transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui
sistem de asistenţă socială coerent nevoilor locale ale comunei Salacea.
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,
Propun : Aprobarea Planului anual de acţiuni p1ivind serviciile sociale şi măsurile
propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru
anul 2022, administrate şi/sau finanţate din bugetul local.

Consilier,
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse
pentru realizarea programului social la nivelul comunei Sălacea, judeţul Bihor, pentru
anul2022

Subsemnatul Horvath Bela, p1imarul comunei Salacea, judeţul Bihor, am iniţiat proiectul de
hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni privind serviciile sociale şi măsurile propuse
pentru realizarea programului social la nivelul comunei Săi acea, judeţul Bihor, pentru anul 2022,
în conformitate cu prevederile Le::gii 292 / 2011 a asistenţei sociale, a H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a stiucturii orientative de personal, confo1m cărnia consiliile locale ale comunelor au
obligaţia adoptării prin hotărâre a regulamentului de organizare şi funcţionare a
compa11imentului de asistentă socială în baza regulamentului - cadiu prevăzut în anexa 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 797/20 I 7 şi a legislaţiei în domeniu . În acest sens a fost elaborat
proiectul de hotărâre alăturat prin care se propune aprobarea planului anual de acţiuni privind
serviciile sociale si masurile propuse pentrn realizarea programului social la nivelul comunei
Salacea, judetul Bihor, pe anul 2022, conform Anexei nr. I care face pai1e integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.

Primar,
Horvath Bela

Anexa la H.C.L. nr._ _ _

/___

2022

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ŞI MAS URILE PROPUSE
PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PENTRU ANUL 2022
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţiile publice locale, prin
Compartimentul de Asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de
personal. Compartimentul de Asistenţă Socială funcţionează ca un compartiment funcţional în aparatul de
specialitate al primarului, fără personalitate juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Planul anual de actiune cuprinde masuri specific de imbunatatire a Sistemului de Asistenta Sociala, date
detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a
fi infiintate, programul de contactare a serviciilor de la furnizorii private, programul de subventionare, bugetul
estimate si sursele de finantare, propuneri elaborate de Compartiment de asistenta sociala reprezentand
transfigurarea in obiective a tuturor factorilor analizati in procesul de realizare si dezvoltare a unui sistem
coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Sălacea.
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE ACTIUNE
In cadrul Compa1timentului de Asistenta Sociala - comuna Sălacea, masurile de asistenţă socială se
realizează consecvent si cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor aflate în dificultate sau susceptibile
de a devenii social - dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuare a
consecinţelor acesteia, precum şi pentru menţinerea unui nivel decent de viata al persoanei sau familiei, prin
acordarea unui sp1ijin suplimentar constand în prestaţii şi servicii sociale. Acestea reprezinta ansamblul de
activitati realizate pt!ntru a raspude nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familial sau de
gmp, în vederea prevenirii si combateriii riscului de excluziune sociala şi crestere a incluziunii sociale.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în fo1me/stmcture diverse, în funcţie de
specificul activitaţii/ activităţilor demlate şi de nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactive si presupun o abordare integrata a nevoilor persoanei, in relatie cu
situatia socio-economica, starea de sanatate, nivelul de educatie si mediul social de viata al acesteia. Toate
aceste masuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei in dificultate, respectarea drepturilor
si libertatilor proprii, dreptul la opinie si libera alegere a masurii sociale potrivita fiecami caz.
1n vederea facilitatii accesului la aceste masuri, in desfasurarea activitatii serviciului se pune accent pe
dezvoltarea serviciilor de informare si centralizare a informatiilor privind obiectivele sociale si serviciile
sociale la care poate apela, dar in acelasi timp dezvoltarea unei relatii nu numai informationale cu cetatenii, ci
si stimulative si participative.
Un rol important in procesul de acordare a serviciilor sociale ii are desfasurarea de actiuni ce vizeaza
prevenirea situatiilor de risc si combatere a acestora prin educarea si informarea adecvata a tine1ilor si
familiilor in ansamblul lor.
Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nedescriminare
şi dreptul la o viaţă demnă pentm toţi locuitorii comunei Sălacea în confo1mitate cu prevederile art. 112 alin.
(3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completă1ile ulte1ioare.
Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date
privind număml şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi
infinţate, programul de contractare a serviciilor din fondmi publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare,
propune1i elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvolaltarea unui sistem coerent,
adaptat nevoilor locale ale comunei Sălacea.

Grupuri ţinţă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsmilor propuse prin Planulanual de acţiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost
F. Alte persoane aflate în 1isc social
Beneficii sociale
1. Venitul minim garantat
Începând cu data de OI ianua1ie 20 I I, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 4 I 6/200 I, cu odifică1ile
şi sompletările ulterioare se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor. La
şfârşitul anului 2021 se află în plată 11 dosare având un număr total de 14 persoane.
Din fondu1i de la bugetul de stat se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficia1ii
ajutorului social, suma necesară p1ivind plata acestora fiind prevăzută în bugetul anului 2021.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor
Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 p1ivind aprobarea modalităţilor de plată a
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul
cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi abligaţiile
ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora,
astfel încăt aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, dato1ită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de
protecţie în sprijinul recuperă1ii, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în
baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal.
În prezent avem un număr de 26 persoane cu handicap grav cu drept de însoţitor, au beneficiat de drepturile
prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emise de Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respective Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea
Consiliului Judeţean Bihor, sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local.
In prezent în evidenţa Primariei comunei Salacea sunt un număr de 9 asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav si 17 indemnizatii de însotitor.
Şi în bugetul anului 2021 au fost prevăzute sumele necesare plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor ş1 a
asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/200 I, modificată şi
completată, precum şi a HCL. Sălacea nr. 19 din 18.02.2019.
4. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venitu1i
reduse, respectiv cu un venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de
până la 18 ani. În anul 2021 au fost în plată în medie un număr de 20 de dosare. Sumele necesare plăţii
cestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, Bihor.
In prezent un număr de 19 familii beneficiază de alocaţie pt susţinerea familiei.
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie social pentru consumatorul
vulnerabil de energie şi H.G. nr. I 073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat,
familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2021 au fost depuse un număr de 1 de cerere pentru

încălzirea locuinţei cu gaze naturale, 85 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau lichizi,
dintre acestea 55 cereri beneficiază şi de suplimentul de energie electrică.
6. Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsmi
de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinţilor,
instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile natural ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie.
Propune1ile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Bihor,
care analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.
Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecţie specială, respectiv plasament familial, sunt
monitorizaţi prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată
sunt monitorizaţi periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale.
7. Servicii acordate victimele violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de abandon
scolar.
În acest sens s-a constituit, potrivit HCL Sălacea nr. 87 din 25.11 .2019, Echipa mobilă pentru intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestic.
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către funcţionaiii Compattimentului de Asistenta
sociala Sălacea cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a
copiilor aflaţi în situaţi de risc de abandon şcolar.
8.Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
Se realizează în conformitate cu prevede1ile Hotărârii de Guvern nr.69I/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a
serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind
colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă
socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părinteşti de către părinţii care u1mează să plece la muncă în
străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi sau părintele care exercită singur autoritatea părintească
sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate).
9. Sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, minorii
preşcolari, din învăţământul primar şi gimnazial
Conform a1t. 3, art. 4, alin (3), lit. a) şi b) şi alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă m. 133 din 12 august
2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de
sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educaţional acordate din
fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, minorii preşcola1i, din
învăţământul primar şi gimnazial beneficiază de tichete electronice pentru sprijin educaţional.
10. Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese
calde pe bază de tichete sociale
Persoanele în vârsta de 75 ani împliniţi, beneficia1i de pensia minimă (800 lei/lunar) beneficiază potrivit art.
3, art. 4, alin (3) , lit. a) şi b) şi alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 115 din I 6 iulie 2020 privind
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde
pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate din fonduri externe nerambursabile,
precum şi unele măsu1i de distribuire a acestora, de tichete sociale pentru acordarea de masă caldă în cuantum
lunar de I 80 lei.
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
ŞI MĂSURILE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL
Obiective generale, obiective specifice si măsuri de realizare:
Nr.
Crt.

Obiective generale

Obiective specific

Activitati desfasurate

Indicatori

Termen

1

Monitorizarea si
cresterea
calitatii serviciilor
sociale
oferite, precum si
asigurarea
continuitatii
acestora pe plan local
Monitorizarea si
creste rea
calitatii serviciilor
sociale
oferite, precum si
asigurarea
continuitatii

1.1.Initiaza, coordoneaza si
aplica masurile de prevenire si
combatere a situatiilor de
marginalizare si excludere
sociala in care se pot afla
anumite grupuri sau
comunitati.

Identifica familiile si persoanele
aflate in dificultate, precum si
cauzele care au generat situatiile
de risc de excluziune sociala.

Beneficiarii
serviciilor
sociale

Permanent

1.2.Promovarea unui sistem
de furnizare a serviciilor
sociale bazat pe urgenta
situatiei de nevoie si
prioritatea recunoscuta de
comunitate.

Solutionarea cu precadere a
problemelor sociale urgent prin
acordarea de ajutoare de urgent
aprobate prin HCL, la propunerea
primarului.

Nr.cereri de
ajutoare
solutionate in regim
de
urgenţă- 2

1.3.Cresterea calitatii
resurselor umane cu atributii
in domeniul asistentei sociale.

Asigurarea unor servicii sociale de
calitate si adaptate nevoilor
comunitatii, prin realizarea
activitatilor de informare, formare
si îndrumare metodologica, in
vederea cresterii performantei
personalului care administreaza si
acorda servicii sociale.

Cursuri de formare
a
personalului cu
atributii
in domeniul
asistentei
sociale

Insusirea de catre personal a
legislatiei in vigoare, aplicarea si
adaptarea acesteia la problematica
sociala existent.

Ocazional

Anual

Actiuni umanitatre cu ocazia
sarbatorilor legale sau alte situatii
deosebite

Monitorizarea si
cresterea calitatii
serviciilor sociale
oferite, precum si
asigurarea
continuitatii acestora
pe plan local

Evaluarea
perioadică a
personalului

Anual

Participarea unui reprezentant
din cadrul Compartimentului de
asistenta sociala la încheierea
contractelor de intretinere la
Biroul Notarial.

1.4.Informarea si sensibilizarea
opiniei publice cu privire la
problem persoanelor aflate în
dificultate si a varstnicilor.
1.5.Consiliere si informare in
vederea cunoasterii de catre
persoanelor aflate in
dificultate, a beneficiilor de
asistenta sociala acordate pe
plan local.

Permanent

Promovarea preventiei ca masura
de importanta majora în
activitatea de asistenta sociala.

Informarea si
consilierea tuturor
beneficiarilor de
asistenta sociala

Permanent

2

Promovarea
transparentei si
facilitare accesului
membrilor
comunitatii la
beneficii si servicii
sociale

2.1. Acordarea de asistenta si protective
sociala pentru familiile/persoanele fara
venituri sau cu venituri reduse - Legea
nr. 416/2001

Acordarea venitului minim
garantat

Nr. titular in plata
Dec. 2021 -11 dosare

Permanent

Sprijinirea beneficiarilor de VMG
la plata cheltuielilor de incalzire
cu lemne a locuintei in perioada
sezonului rece lunile noiembriemartie

Nr. titular in plata
(nov. 2021- martie
2022 - 11 dosare

Sezionier

Sprijinirea populatiei in vederea
completarii formularelor pentru
acordarea alocatiilor pentru
sustinerea familiei, a alocatiilor de
stat pentru copii, etc.

Promovarea
transparentei si
facilitarea accesului
membrilor
comunitatii la
beneficii si servicii
sociale
2.2. Acordarea de prestatii in bani alocatii de sustinere a familiei, a
alocatiei de stat, etc.

Nr. dosare depuse
Conform
pentru acordarea
prevederilor
legale
alocatii de stat
2021-1 1
dosare
Pana la
Nr. titular in plata
1
2
dec.
0
16
F
intru
ni rea
2
AS
prevederilor
dosare
legale
Nr. dosare depuse
2ani/3ani
pentru scordarea
copil cu
indemnizatiei
handicap
crestere copil 2021 19 dosare
Nr. dosare depuse
pentru acordarea
stimulent de insertie
pentru cresterea
copilului 2021- 7
dosare

De la 2 la 3
ani/ de la 3
la 4 ani
copil cu
handicap

Promovarea
transparentei si
facilitarea accesului
membrilor
comunitatii la
beneficii si servicii
sociale

2.3. Masuri de asistenta si protective
sociala pentru familie/personae fara
venituri sau venituri reduse, in
perioada sezonului rece - Legea nr.
226/2021 privind stabilirea masurilor
de protective sociala pentru
consumatorul vulnerabil de energie si
H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind
stabilirea masurilor de protective
sociala pentru consumatorul vulnerabil
de energie.

Sprijinirea populatiei in vederea
completarii formularelor pentru
acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei in perioada
sezonului rece

Distribuirea de produse
alimentare catre categoriile sociale
dafavorizate in cadrul
Programului POAD

Nr. de cereri pentru
acordarea
ajutoarelor de
incalzire a locuintei
- cu gaze natruale
nov. 2021- martie
2022 - I dosar
Nr. de cereri pentru
acordarea
ajutoarelor de
incalzire a locuintei
cu lemne nov. 2021martie 2022 - 90
dosare

Sezonier

Sezonier

2.4. Masuri de sprijinire pentru
persoanele aflate in dificultate prin
programe de ajutoare

Informarea potentialelor
beneficiari, autoritatile publice si
publicul larg despre promovarea
drepturilor beneficiarilor,
drepturile omului in general,
precum si de prevenire a situatiei

2.5. Acordarea de servicii de informare,
prevenire si consiliere destinate
persoanelor adulte aflate in dificultate
de catre Compartimentul de asistenta
sociala

Intocmirea anchetelor sociale
pentru obtinerea gradului de
handicap si indemnizatie de
handicap pentru persoanele
handicap

Nr. indemnizatii
2021 - 16
Nr. asistenti
personali
2021 - 9

Permanent

2.6. Masuri de protector si asistenta

Distribuirea de tichete sociale pe

Nr. beneficiari

Permanent

Permanent

sociala acordata persoanelor cu
handicap

3

suport electronic pentru mese
calde acordate din fonduri externe
nerambursabile

Promovarea
transparentei si
facilitarea accesului
membrilor
comunitatii la
beneficii si servicii
sociale

2.7. Masori de protective si asistenta
sociala acordata persoanelor in varsta

Promovarea bunelor
practice in domeniul
asistentei sociale si
contributia la
perfectionarea
acestui domeniu

3.1. Afisare pe site-ul institutiei a
informatiilor din domeniul asistentei
sociale, legislatie, institutii, organizatii,
programe, proiecte.

Realizarea unor campanii de
informare in comunitate despre
asistenta sociala si rolul acesteia in
comunitate

3.2. Impartasirea de modele inovatoare
sau de buna practica cu alti furnizori
de service sociale.

septembrie 2021 70 persoane

Anual

Colaborarea cu furnizori de
servicii sociale

Realizarea si
distribuirea de
material informative
pe teme de asistenta
sociala
Afisare pe site-ul
primari ei
Vizite la sediul
furnizorilor

3.3. Folosirea unor metodologii de lucru
permanent adaptate nevoilor
personalului si beneficiarilor

Incheierea de Protocoale de
colaborare si parteneriat cu
institutii de la nivel local

Nr. protocoale de
colaborare - 1

Ocazionale

3.4. Masori de asistenta in domeniul
protectiei copilului, combaterea
violentei in familie si medieres
conflictelor familial.

Intocmirea anchetelor sociale in
caz de divort si pentru
incredintare minori
Prevenirea abandonului scolar.
Actiuni umanitare cu oczaia
sarbatorilor legale sau alte situatii
deosebite.
Informarea despre prevederile
legale privind copii ai caror

Anual

Nr. campanii -

Permanent

parinti sunt plecati la munca in
strainatate si a serviciilor de care
acestia pot beneficia
lntrunire Consiliul Comunitar
Consultativ

4

Dezvoltarea si
diversificarea
serviciilor de natura
sociala, în functie de
novoile identificate

Implementarea unor programe si
activitati de educatie parentala care sa
raspunda copiilor care provin din
familii sarace aflati in pericol de
abandon scolar

Constientizarea din partea
parintilor privind importanta
educatiei prescolare, scolare, de
prevenire a absenteismului si
abandonului scolar, a abuzului sau
negli_jarii copilului.

Secretar general, Tatai Menyhert Tibor

Ocazional

Realizarea si
distribuirea de
material informative
pe teme de asistenta
sociala
Afisare pe site-ul
Primariei si la
avizier

Permanent

Nr. sedinte 2 - 2021
Anul 2021

Semestrial
Anual 2021

Consilier, Racz Andrea

