
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 	 
DIN4./-.12.2017  

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2018: 

Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin, Primarul municipiului Tecuci, judetul 
Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare/3/6  
din 	  

Consiliul Local al mun. Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta_ordinar ă  in data 
de 	KHzi  

Avand in ivedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub 
nr.73/7 g(  .12.2017; 

Avand/ in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic inregistrat 
sub nr.f 3($,  	 .12.2017; 

Avand in vedere referatul intocmit de Directorul executiv al Serviciului Public Local 
de Asistenta Sociala Tecuci inregistrat sub nr. 68974/05.12.2017; 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1,2,3,4,5. 
Avand in vedere art. 112, alin. (3), lit. "a" si "b" din Legea nr. 292/2011 a asistentei 

sociale; 
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. "a", pct. 2 din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit." b" din Legea nr. 
215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modficiarile si 
completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art. 1. (1) Se aproba Planul local de actiune privind serviciile sociale administrate 
si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2018, la nivelul UAT Tecuci, 
conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. 
Tecuci si a Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, judetul Galati. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului 
mun. Tecuci. 
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Contrasemneaza, 
Secretar, 

Valerica Fotache 
- 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

N1?3 12 .2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2018 

Planul local de actiune contine masuri specifice si propuneri elaborate de Serviciul 
Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, pentru imbunatatirea activitatii serviciului, si 
care reprezinta transfigurarea in obiective a tuturor factorilor analizati in procesul de 
realizare si dezvoltare a unui sistem de asistenta sociala coerent, adaptat nevoilor locale 
ale locuitorilor mun. Tecuci. 

In cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci masurile de asistenta 
sociala se realizeaza consecvent si cu prioritate in favoarea persoanelor si familiilor in 
dificultate sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau 
ameliorarea situatiei de dificultate si atenuare a consecintelor acesteia, precum si pentru 
mentinerea unui nivel decent de viata al persoanei sau familiei, prin acordarea unui 
sprijin suplimentar constand in prestatii si servicii sociale. 

Din perspectiva functionala, acordarea serviciilor de asistenta sociala este 
conceputa ca un sistem de actiuni specifice, care trebuie sa asigure realizarea obiectivului 
sau major: asistarea persoanelor care, din motive de natura economica, fizica, psihica sau 
sociala, nu au posibilitaea sa-si asigure conditii de trai decent, sa-si dezvolte capacitati si 
competente pentru integrarea sociala. 

Planificarea strategica este un proces sistematic prin care serviciile specializate isi 
definesc anumite prioritati pentru indeplinirea misiunii lor, in concordanta cu evolutia 
societatii civile. 

Planul local de actiune privind acordarea serviciilor sociale in anul 2018 contine 
masuri specifice si propuneri elaborate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala 
Tecuci pentru imbunatatirea activitatii in acest domeniu. 

Masurile adoptate de Guvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si facilitatile 
acordate persoanelor defavorizate social urmaresc dezvoltarea serviciilor de protectie si 
asistenta sociala, pe fondul accentuarii gradului de saracie a populatiei. 

Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbaterea si aprobarea Consiliului 
Local proiectul de hotarare in forma initiata. 

PRIMAR, 
Hurdubae Catalin-Constantin 
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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

NR.Ţ—WDIN 	/2- 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale administrate si finantate din buaetul Consiliului Local Tecuci in 
anul 2018.  

In cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci masurile de asistenta 
sociala se realizeaza consecvent si cu prioritate in favoarea persoanelor si familiilor in 
dificultate sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau 
ameliorarea situatiei de dificultate si atenuare a consecintelor acesteia, precum si pentru 
mentinerea unui nivel decent de viata al persoanei sau familiei, prin acordarea unui 
sprijin suplimentar constand in prestatii si servicii sociale. 

Din perspectiva functionala, acordarea serviciilor de asistenta sociala este 
conceputa ca un sistem de actiuni specifice, care trebuie sa asigure realizarea obiectivului 
sau major: asistarea persoanelor care, din motive de natura economica, fizica, psihica sau 
sociala, nu au posibilitaea sa-si asigure conditii de trai decent, sa-si dezvolte capacitati si 
competente pentru integrarea sociala. 

Planificarea strategica este un proces sistematic prin care serviciile specializate isi 
definesc anumite prioritati pentru indeplinirea misiunii lor, in concordanta cu evolutia 
societatii civile. 

Planul local de actiune privind acordarea serviciilor sociale in anul 2018 contine 
masuri specifice si propuneri elaborate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala 
Tecuci pentru imbunatatirea activitatii in acest domeniu. 

Masurile adoptate de Guvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si facilitatile 
acordate persoanelor defavorizate social urmaresc dezvoltarea serviciilor de protectie si 
asistenta sociala, pe fondul accentuarii gradului de saracie a populatiei. 

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

CONSI ER 	) IC, 
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JUDETL L GALATI 	:. 11,::::. 	805301 kei rCI,şţr..EJlerja Dul'—nula.m...2-  ,.., _  --- 
CONSILIUL LOCAL TECUCI  

, 	e-mail : primarmunicip.mItecuci.ro  
WEB: www.primariatecuelro 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL 	 e-maikasistenta_sociala@municipiultecuci.ro  DE ASISTENTA SOCIALA 
NR. ,,i5- `:-ş/ C. 5. /2 s 7,c3 / 77— 

CATRE, 
Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci 

Referitor la: proiecte de hotarari pentru a fi supuse dezbaterii Consiliului 
Local Tecuci 
Document emis de: Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci 

ln conformitate cu prevederile art. 112 alin (3)lit."b"din Legea 292/2011 a 
asistentei sociale, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor 
sociale, autoritatile administratiei publice locale au atributia elaborarii Planului 
annual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 
consiliujuj local. 

1n acest sens propunem spre aprobare, in sedinta Consiliului Local, Planul 
1,ocal cic actiune privind masurile de asistenta sociala in anul 2018. 

Director executiv, 
Manole Mari. • 
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iE ASISTENTA SOCIALA TECUCI 

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE 
Privind masurile de asisten ţă  sociala 

2018 

Planul local de actiune con ţ ine măsuri specifice si propuneri elaborate de Serviciul Public Local 
Je Asistenta Sociala Tecuci, pentru imbun ătăţ irea activitatii serviciului, si care reprezinta transfigurarea 
În obiective a tuturor factorilor analiza ţi în procesul de realizare ş i dezvoltare a unui sistem de asistent ă  
social ă  coerent, adaptat nevoilor locale ale locuitorilor municipiului Tecuci. Planul urm ăre şte dezvoltarea 
serviciilor promovate precum ş i crearea altora noi pentru acoperirea unor cerinte tot mai crescânde , pe 
fondul accentu ării gradului de sărăcie 

1V4ăsurile adoptate de Guvernul României pentru reducerea s ărăciei şi facilităţ ile acordate 
persoanelor defavorizate social int ăresc ş i completează  eforturile autorit ătilor locale în acoperirea de 
programe sociale ş i acordarea de m ăsuri de protectie ş i asistentă  social ă  pentru cât mai multe categorii de 
persoane vulnerabile din comunitate . 

Caracteristici principale ale planului de ac ţiune propus 

Iri cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Tecuci, masurile de asistenta sociala se realizeaz ă  
consecvent ş i cu prioritate în favoarea persoanelor ş i familiilor în dificultate sau susceptibile de a deveni 
social-clependente pentru prevenirea sau ameliorarea situatiei de dificultate ş i atenuarea consecintelor 
acesteia, precum si pentru men ţinerea unui nivel decent de viat ă  al persoanei sau familiei, prin acordarea 
unui sprijin suplimentar constand in beneficii ş i servicii socialc. Acestea reprezinta ansamblul de 
activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau 
de grup. in vederea prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala si cresterii incluziunii sociale. 
Serviciile sociale sunt servicii de interes gencral ş i se organizeaz ă  în forme/structuri diverse, in functie de 
specificul activit ă tii/activit ăţ ilor derulate :;ide nevoile particulare ale liec ărei categorii de beneficia•i. 

Servieille sociale au caracter proactiv ş i presupun o abordare integrat ă  a nevoilor persoanei, in relatie 
cu situatia socioeconotnic ă , starea de s ănătate, nivelul de educatie ş i mediul social de viaţă  al acesteia. 

Toaie accste masuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei in dificultate, 
respectarea drepturilor ş i libertă tilor proprii, dreptul la opinie ş i liberă  alegere a m ăsurii sociale potrivită  
ftecarui eaz. 

lii vcclerea facilitarii accesului la aceste masuri, in desfasurarea activitatii serviciului se pune aceent 
pu dczvoltarca se•viciilor de inlbrmare ş i centralizare a informatitlor privind obiectivele sociale ş i 
servienle sociale la care se poate apela, dar in acela ş i timp dezvoltarea unci rela ţii nu numai 
inlOrmationale cu cel ă teanul ei i stimulative i participative. 

lit rol important in procesul de acordare a se•viciilor sociale 	are desffisurarea de actiuni ce vizeaza 
prevcnirea situatiilor de risc si combatere 	acestora prin educarea si informarea adeevata a tinerilor, 
parintilor si familitlor in ansamblul lo• . 

1)c asentenca avem in veclere largirea arici cle activitate a serviciilor prestate de autoritatea local ă , în 

baza 	 autonomiei locale asa cum este delinita conform Legii 215/2001 privind administratia 
publica 	modificata si completata si in concordanla cu prevederile l,egii 292/2011 privind 
AsiteinA 

< ; rupuri Si persoane deLivoritate cu nevoi sociale care fac obiectul masurilo r 
propuse prin 

PLANUI, LOCAL I)E ACTILINE 

I 

• 	din 	 de riNe, 	vennuri, eu vennuri lomic niiui sau eare beneficiEwn de 
:11 uior 



• din familii far vernIuri sau cu venituri reduse care beneficiaza Je 	catii complemenlare sau de 
sustinere pent farMlia monoparentala, 

• copii afiaţi în stare de abandon şcolar, 
• cu alte probleme ma;ore de s ănătate ca o colsecinţă  a sărăciei, 
• cu handicap sever, auti şti, sindromul Londown Dovv-n, bolnavi psihici, alte boli incurabile 
• ai caror parinti sunt piecati in strainatate , 
• ai caror parinti se afla in divort , 
• delicvenţi juvenili 

2. Tineri 

• tineri aflaţi îri stare de abandon şcolar,  , 
• cu handicap sever, auti şti, sindromul London Dawn, bolnavi psihici, alte boli incurabile , 
• ai caror parinti sunt plecati in strainatate , 
• ai caror parinti se afla in divort , 
• delincventi . 

3. Alte grupuri ş i persoane vulnerabile 

• persoane adulte fă ră  adăpost , 
• rară  venituri sau cu venituri foarte mici , 
• fără  acte de identitate , 
• familn lipsite de locuinta sau cu conditii precare de locuit , 
• familn aflate în risc de abandon familial , 
• persoane cu deficien ţe: fizice, senzoriale, psihice, parte din ele neincadrate in gradul de handicap 

si neluate in evidenta de serviciile de specialitate 
• femei defavorizate: l ă ră  adăpost, sărace, singure, cu mul ţ i copii, abuzate, victime ale violen ţei 

clomestice 
• vârstnici singuri, ffir ă  reprezentan ţ i legali, fără  venituri, cu probleme de s ănătate, marginaliza ţ i 

social 

Obicetivele gcnerale urm ărite prin PLANUL LOCAL DE ACTIUNE 

I• Monitorizarea ş i c•e ş terea calit ăţn serviciilor sociale oferite precum si asigurarea continuit ăţn 
acestora pe plan 

2. Promovarea transparen ţei ş i facilitarea accesului membrilor comunit ăln la serviciile sociale . 
. I )czvoltarea si imbun ă tăţ irea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate . 

Noi m ăs uri propuse de int ă rire i capacită tii institutionale 

I . Perfeetionarea personalului din cadrul SPLAS Tecuci, in vederea aplicarii eficiente a 
vigoare 

2. tius(inerea 	seltimburi de experien ţă  eu alte municipn si ora şe, participarea la serninarn, 
c.<)nferin ţe, atehere cle lucru pentru inIbrmarea adecvat ă  a personalului ş i ahnierea la teachn(ele 
actuale de lucru iii administra ţ ie publică  local ă  prin urm ărirea modelelor de bun ă  practic ă  
I •a4!.irea batei de date cuprinzand beneficiarii ş i serviciile de asisten ţă  social ă  

4. leleniiricarea de noi oportunitati in asistenta sociala ş i elaborarea de noi proiecte pentru oblinerea 

de linan ţ are inlerw! siu externa. 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNI PRIVIND MASURILE SOCIALE 

PROMOVATE SI PROPUSE PENTRI: REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL 

OBIECTIVE GENERALE, obiective specifice si masuri de realizare 

N 	Obiective 	Obiective specifice 
r 	aenerale 

Activitati desfasurate Finantare Indicatori Termen de 
realizare 

fonitorizarea si 	1.1 Idemificarea 	problematicii . *Analizarea 	si 	inregistrarea Buget local Nr. 	de Permanent 
cresterea calit ă tii 	sociale existeme in plan local ; cererilor 	de 	servicii 	sociale 	in beneficiari 	ai 
serviciilor 	 prin 	analizarea 	nevoilor ; vederea 	stabilirii 	clare 	a serviciilor 
sociaie 	oferne 	sociale. 	si 	a 	situatiiilor 	de 
precum 	si 	vulnerabilitate a beneficiarilor 
asiQurarea 	 de servicii sociale 
continuitătii 
acestora pe plan 
local. 

nevoilor sociale existente 
, 	*adaptarea serviciilor sociale la 

tipurile 	de 	beneficiari 	st 
situatiile de vulnerabilitate 

sociale 

.2 Promovarea unui 	sistem 	de *solutionarea 	cu 	precadere 	a Nr. 	cereri 
furnizare a serviciilor sociale 
bazat pe urQenta situatiei de 
nevoie si priorita.tea 
recunoscuta de comunitate 

problemelor 	sociale 	urgente 
prin acordarea de ajutoare de 
urgenta aprobate prin hotarari 
ale Consiliului Local la 
propunerea primarului 

Buget local ajutoare 
solutionate in 
regim 	de 
urgenta 

Permanent 

*insusirea de catre personal a Evaluarea 
1.3 Cresterea calitatii resurselor 

umane cu atributii in 
domeniul asistentei sociale 

legislatiei in vigoare, aplicarea 
si adaptarea acesteia la 
problematica sociala existenta 

Buget local periodica a 

personalului 

Anual 

*evaluarea 	resurselor 	umane 
existente, prec 
um si a nevoilor de formare a 
personalui 

1.4 Infoimarea si 	sensibilizarea 	*Actiuni 	umanitare 	cu 	ocazia Buget local Nr. camparni Ocazional 

rr, 



Buget stat 

Buget stat 

Buget stat 

Resurse locale 

Buget local 

Nr. 
beneficiari 

Nr. 
beneficiari 

Nr. 	cereri 
ajutoare 
incalzire 
locuinta cu 
-gaze 
naturale, 
lemne 	si 
energie 
electrica 

Nr. 	cereri 
acordare 
ajutor 
constand in 
material 
lemnos 
Nr. 	tichete 
sociale 
distribuite 

Permanent 

Permanent 

Sezonier 

Sezonier 

Lunar 	in 
perioada 
anului 
scolar 

2.3 	 de 	asistenta 	ş i 
protec ţ ie sociala pentru familiile / 
persoanele fără  venituri sau cu 
venituri reduse. in perioada 
sezonului rece —OUG 7012011 

2.4 Acordarea ajutoarelor de 
urgenta sub forma lemnelor de 
foc conform HCL 251/29.11.2017 

*Sprij inirea 	populaţiei 	in 
vederea completarii 
formularelor pentru acordarea 
ajutorului pentru incalzire în 
perioada sezonului rece 

*acordarea 	unui 	metru 
cub/familie 	sau 	persoana 
singura o singura data in 
perioada sezonului rece 

la sarbateriler legale sau alte Sponsorizari 
ry:oblerna perseanelor atlate in situatii deosebite 

cultate si a varstnicilor 

de ajutorare 
organizate 

Promovarea 
transparentei 
facilitarea 
accesului 
membrilor 
comunit ăţ ii 
benefich 
servicii sociale 

2.1 Acordarea 	de asistenta ş i *Acordarea ajutorului social ş i 
si protec ţ ie sociala pentru familiile 	sprijinirea 	beneficiarilor 	de 

persoanele fără  venituri sau cu ' ajutor 	social 	la 	plata 
venituri reduse - Lezea 416 / cheltuielilor de inc ălzire în 
2001 	 perioada sezonului rece 

la 

si 2.2 Acordarea de benefleii sociale *Sprijinirea 	populaţiei 	in 
— alocaţ ii de sustinere a familiei . a vederea completarii 
alocatiei de stat. indemnizatii formularelor pentru acordarea 
crestere copii in varsta de pana la alocatiilor complementare si de 
doi ani etc sustinere. a alocatiilor pentru•  

copii etc0 

2.5 Distribuirea tichetelor sociale * stimularea participarii in 
pentru prescolari 	 invatamantul 	prescolar 	a 

copiilor provenind din familii 
defaN -orizate 



2.8 Acordarea de servicii sociale *Servicii 	de 	consiliere, 
destinate persoanelor varstnic:e in socializare si agrement penru 
cadrul Clubului pensionarilor 	pensionari 

2.12 Prevenirea excluderii sociale si *activit ăti cu caracter recreativ ş i 
reinsertia 	in 	viata 	sociala 	a socio-cultural, 	socializare 	si 
persoanelor de varsta a III-a in intrajutorare pentru seniori 
,-;adrul Clubului Seniorilor 

*Monitorizarea 	activitatii 
2.9. \făsuri 	de 	protectie 	ş i asistentilor 	personali 	si 
asistenta acordate persoanelor cu acordarea 	de 	indemnizatii 
handicap czav 	 pentru persoanele cu handicap 

Buget local 

Buget local 

Buget local 

25 persoane 	Permanent 

25 persoane 	Permanent 

Nr. asistenti 
personali 
Nr. 	 Permanent 
Indemnizati i , 

2.6.1asuri de spriiinire pentru 
persoaneTe atlate in diticultate 
prin prowame de alutorare 

2. -  AsiQurarea hranei zilnice 
pentru persoanele defavorEzate 
conforrn Legii 208 1997. priN - ind 
cantinele de ajmor social 

*Distribuirea de alimente catre 
categorii sociale defavorizate in 
cadrul ProQramului POAD 

*Prelratirea si distribuirea la 
sediul cantinei a hranei zilnice. 
constand in masa calda pentru 
pranz. precum si hrana rece 
pentru week-end. 

Program 
European 

Buget local 

Contributii 
beneficiari 

Nr. 
Beneficiari 

Nr. 
beneficiari 

Anual 

Permanent 

040,4 

Buget local 

2.10. Monitorizarea ş i reevaluarea 
periodic ă 	a 	progreselor 
Mregistrate 	de 	copilul 	cu 
dizabilităti 

* 	se 	urmăre şte 	eficienţa 
benefichlor, a serviciilor şi a 
măsurilor de interven ţie. Sunt 
avute în vedere urm ătoarele: a) 
ameliorarea st ării de sănătate 
sau incetinirea degener ării stării 
de sănătate; b) progresele 
înregistrate 1n abilitare ş i 
reabilitare; c) gradul de cre ştere 
a autonomiz ării copilului şi a 
familiei; d) adaptarea copilului 

Nr. 	Copii 
incadrati 	in 
gard 	de 
handicap 

Trimestrial 
pentru 
copiii 	din 
sistemul de 
protec ţ ie 
speciaiă  
semestrial 
pentru 
copiii 	din 
familie 

I 



: 2.14 	Consiliere 	si 	mediere 	in 
: vederea cunoasterii de catre 
persoanele aflate in dificultate a 
beneficiilor de asistenta sociala si 
a serviciilor sociale acordate pe 
plan local  

sociale. 	acordarea 	de 	imgrijiri 
medicale paleative. 

*Consiliere sociala primara 

, 
! 

Buget local Beneficiari 
prestatii 	si 
servicii 
sociale 

Permanent 

_ Dezvoltarea 	si 
imbună tătirea 
serviciilor 
sociale 	acordate 
persoanelor 
defavori zate . 

3.1.Extinderea 	capacitatn 	de 
asistare 	a 	persoanelor 	aflate 	in 
dificultate 	prin 	dezvoltarea 
serviciilor 	de 	consiliere 	si 
informare 

3.2.Implementarea Proiectului " 

Sansa T — ce are ca obiectiv- 
aplicarea unor măsuri integrate de 
educatie, formare profesional ă , 
ocupare, 	asistenta 	sociala 	ş i 
locuire, 	în 	cartierul 	Nicolae 
Bălcescu — Tecuci. Prioritatea de 
investitii 	a 	proiectului 	vizează  
integrarea 	socio-economic ă 	a 
comunitătilor marginalizate 

i 

* 	activitati 	de 	consiliere 	si  
informare 	acordate, 	in 	cadrul 
Splas Tecuci. pentru sprijinirea 

persoanelor aflate in dificultate 

i in 	scopul 	promovarii 	si 
garantarii 	exercitarii 	de 	catre 
acestia 	a 	drepturilor 	si 
libertatilor 	fundamentale 	si 
participarii 	depline 	la 	viata 
societatii 

-Furnizare 	de 	servicii 	sociale, 
medicale, 	stomatologice 	de 
preventive si interventie; 
-socializare 	si 	petrecere 	a 
timpului 	liber 	in 	cadrul 	unui 
Club; 
-ingrijire la domiciliu, constand 
in activitati de menaj, 
cumparaturi si activitati zilnice; 
-imbunatatirea conditii lor de 
locuit prin proiectarea lucrarilor 
de reabilitare, reparatii, 
extindere si igienizare; 
-asistenta 	juridica 	pentru 
reglementarea 	actelor( 

Buget local 

fonduri 
europene 

Nr. 
beneficiari 

553 persoane 

Permanent 

2018 

0, ‘ 	 ,4011111111 



3.3. Crearea unui centru de zi. 
pentru persoanele din cartierele 
cu risc social crescut: persoane 
varstnice. femei si copii victime 
ale violentei in familie. lipsite de 
sprijin din partea sustinatorilor 
legali 

3.4.Crearea 	unui 	adapost 
temporar pentru " oameni ai 
strazii -  fara locuinta. venituri sau 
sustinatori 

3.5. Infiintarea unui centru 
social multifunctional integrat 
pentru persoane vârstnice 

identiticarea 	Qospodariilor 
pentru 	care 	nu 	sunt 
re2lementate 	actele 	de 
proprietate). 

, *Infintarea unui centru de zi, in 
care 	persoanele 	asistate 	sa 
beneficieze 	de 	servicii 	sociale 
destinate 	 prevenirii 
marginalizarii 	sociale 	si 
cresterii gradului de incluziune 
sociala. 

*Inflintarea unui centru in care, 
in conditii de urgenta, persoane 
aflate in situatie de risc social( 
fara locuinta in conditii meteo 
extreme, cazuri de abandon 
familial) sa poata beneficia de 
sustinere si sprijin pana la 
clarificarea situatiei socio- 
familiale si 	stabilirea unei 
masuri de protectie. 
*servicii sociale dedicate in 

exclusivitate persoanelor cu 
vărstă  de peste 65 de ani, de tip 
centru de zi si cantin ă  socială . 

Buget local 
	

30 persoane 
Proiecte 	cu 
finantare 
nerambursabila 	 ii 4111111110 

Buget local 
Proiecte 	cu 20 persoane 
finantare 
nerambursabila 

Fonduri 
	

30 persoane 
europene 	

2018 

0,4 mom 

Aplicarea Planului de actiune se va face in conditiile unei verificari periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenta sociala , asa cum este de fapt prevazut 
si in legislatia in viaoare . De cele mai multe ori , beneficiarul unei masuri de protectie sociala aduce in discutie aparitia si a altor posibile probleme , astfel 
incat acesta devine beneficiarul mai multor actiuni si masuri de protectie sociala . 

Atinuerea obiectivelor din planul de actiune privind masurile 
de asistenta sociala se realizeaza conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli locat Scr - ic:ului Public Local de Asistenta Sociala in anul 2018. 


