
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 
DIN 	 

Privind: aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2022 

Iniţiator: Costin Lucian Grigore, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 

Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului  #0   /  )10  .12.2021 
Consiliul Local al i un. Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit 1n şedinţa ordinară  in data 

de 	_  
Având in vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr.0 	41,   din 	6/2 • 0213;Z/ 
- ra ortul de specialitate intocmit de Serviciul monitorizare servicii publice inregistrat sub 

nr. 	/ 	din 	Zo 	2 2  , 
- avizele comisiilor de specialitatfe nr. 	7/- 
- referatul intocmit de Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci inregistrat 

sub nr. 10717 din 08.12.2021; 
- dispoziţiile art. 112, alin. (3), lit. "a" si "b" din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările i completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (7), lit. "b", din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
ln baza prevederilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art. 1. (1) Se aproba Planul local de acţiune privind serviciile sociale administrate i finanţate 
din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2022, la nivelul U.A.T. Tecuci, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă  la Indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci ş  a 
Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci, judeţul Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesaţi prin grija secretarului general al 
municipiului Tecuci. 

PRE~TE DE ŞEDINŢĂ, 
Urş.dligt) Cbnstantin 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

George Lacian,Borsan 



ROMÂNIA 

HOTĂ.RÂREA NR. 	 
din 41-  noietn6rIC 2021 

iniţiator :Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 	n  
Numărul de inregistrare şi data depunerii proiectului: fr(61  / 	2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61996/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi Tnregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
12697/16.11.2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvemului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având In vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 
1086/2018 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a),d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. I)) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ 

in temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenta nr. 5712019 
privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞT E: 
Art.1. Se avizează favorabil Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci 	a 
municipiulul Tecuci) , conform anexol parto integrantă din prozenta hotărâro. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţioi do„asţzţenţă socială Tecuci, care 
răspunde de punerea in aplicare. 
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Cod serviciu social, 
conform 
Nomenclatoru-lui 
serviciilor sociale 

Denumirea 
servculu iii 
social 

Capacta-te i Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, 
serviciile sociale existente: 

Buget local 
Buget 	Buget 1 'ude- 	i 
ţean 	de stat 

Contribuţii 
persoane 
beneficiare 

8899 CPDH-I Cantina 	de 
ajutor social 
Tecuci 

125 77% 547500Iei - 5000 lei 
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pentru 
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sur-
se 

Personal part-time: 
Coordonator 
personal de 

!Izcs Earn 
41a: 

I 1-1 ,411 a.• e‘ 

COSTEL FO,T 14r. ;?‘«5"  din 	noierdru  2021 
pag. nr. 2 

Anexă 

al de acţiune pentru anul 2022 privind 
te şi finantate din bugetul Consiliului Local al municipiului 

ecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci) 

Avănd in vedere: 
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale acordate in municipiul Tecuci, aprobată 

prin Hotărărea Consiliului Local Tecuci nr. 218 din 29.11.2018 , respectiv următoarele 
obiective generale: 
1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială P 
persoanele aflate in nevoie din mun. Tecuci; 

	pentru 

2. imbunătăţirea conditiilor de trai şi creşterea calitătii vieţii persoanelor aflate In nevoie prin 
asigurarea unui pachet unitar de măsuri corelate şi adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor; 
3. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră In activitatea de asistenţă socială; 
4. Dezvoltarea unei atitudini participative in răndul populaţiei şi beneficiarilor de 
sociale;

servicii 

5. Identificarea şi crearea serviciilor sociale prioritare din perspectiva asigurăril unui suport 
minimal pentru categoriile de populaţie aflate in cel mai mare risc de excludere socială. 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci ( U.A.T. a municipiului  
Tecuci ) cuprinde:  
1. Date privind administrarea, Infiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale — capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 
nivel local - capitolul II; 
3. Programul de formare şi Indrumare metodologică a personalului care lucrează în donl 
serviciilor sociale - capitolul III. 	

eniul 

CAPITOLUL I 
Administrarea, infiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

B. Servicii sociale propuse spre a fi Infiinţate 

serviciile s 	adng 

Capacitate 
clădire/ 
spaţiu 

necesar 
- mp - 

Resurse umane 	Bugetele estimate pe surse de finanţare, 
necesare 	pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

(personal de 	 inffinţate: 
specialitate, de — 

ingrijire şi 
asistenţă; 

Buget personal 	B 	 Contribuţii Alte 
gospodărie, 	judeţean de stat 

local Buget Buget persoane •
Intreţinere- 	 beneficiare surse 
reparaţii, 
deservire) 
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Cod 
serviciu 
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beneficiari 
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eraţionale prevăzute in Strategia de dezvoltare soKficiilor 
-2024. 
ci îi propune achiziţionarea de servicii sociale de tip: 

urgenţă pentru victimele violenţei domestice, având cod CPV 
I din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 

I CREI-ARUL JUDE) 

C,  CA 1(.3N 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 
Beneficiari: 2 persoane victime ale violenţei domestice, cu domiciliul/reşedinţa in municipiul 
Tecuci. 
Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 
Valoare estimată: - minim 26775Iei x 1 beneficiar = 26775 lei/an 

- maxim 26775Iei x 2 beneficiari = 53550 lei/an 
2. Centre rezidenţiale de ingrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice, având cod CPV 
85311100-3, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8730 
CR-V-1. 
Forma de organizare: cu personalitate juridică 
Beneficiari: 2persoane vârstnice, cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Tecuci. 
Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 
Valoare estimată: - minim 25738Iei x 1 beneficiar =25738 lei/an 

- maxim 25738 lei x 2 beneficiar =51476 lei/an 
3. Centre de ingrifire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilităţi având cod CPV 
85311200-4, respectiv codul din Nomenclatorul serviciilor sociale (H.G. nr.867/2015) 8790 
CR-D-I. 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 
Beneficiari: 2 persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Tecuci 
Standard minim de cost: conform H.G. nr.426/2020 
Valoare estimată: minim 66853 lei X 1 beneficiar = 66853 lei/an 

- maxim 66853 lei X 2 beneficiari =133706 lei/an 

D. Programul de subvenţionare a asociatiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de  
	 in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care inflinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
cu cornpletările ulterioare: - 

CAPITOLUL II 
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sochie 
existente la nivel local in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2017 

1. Actualizarea informaţillor care se publică pe pagina de internet a Primăriei Munbipiului 
Tecuci la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială / se afişează la sediul Dire4iei de 
Asistenţă Socială: 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale — se publică pe pagina de internet a Rimăriei 
Municipiului Tecuci la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială, se actualizează prin 
hotărâre a consiliului local şi se publică pe pagina de internet; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului local — se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de int3rinet a 
Pritnăriei Municipiului Tecuci la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă SociaM şi se 
afişoază la sediul DAS. Se actualizează ori de câte ori este nevoie; 

Activitatea proprie şi serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele decereri, 
progmmul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor ;ociale 
acor(Iate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. — sunt publicate pe pagina de internet a Rirriăriei 
Mtinlclpiului Tecuci la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială şi afişate la saf)diul 
DAS So actualizează de câte ori apar modificări. 



_ 
Nr. de persoane 
5 

Buget estimat 
10.000 lei 
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d) Inforpaţii 
acordat de f 
afişată la se 
e) lista furnizo 
de aceştia - se 
f) serviciile so 
actualizează anual; 
g) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului 

se actualizează anual; 
h) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial, 
2. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcţia de Asistenţă 

Socială Tecuci sau 1n colaborare cu alte instituţii: 
- prin Compartimentul monitorizare si intervenţie in situaţie de urgenţă - educaţie parentală 
adresată persoanelor care au 1n grijă copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă Tri străinătate; 
- Prin Centrele de zi pentru persoane vârstnice - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1 
martie, 8 martie, 1 octombrie ("Ziva Internaţională a persoanelor vârstnice"), Sfintele Sărbători 
de Paşti şi de Crăciun; participarea la diferite evenimente, alte Tntâlniri cu diverse prilejuri: 
sărbători laice sau religioase . 
3. Organizarea de intâlniri cu organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare 
etc. 
Direcţia de Asistenţă Socială va organiza o serie de Intâlniri cu reprezentanţi ai beneficiarilor 
de servicii sociale cu scopul colaborării în vederea Imbunătăţirii calităţii serviciilor sociale 
oferite. Totodată, se va realiza o reţea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 
4. Activităţi de informare şi consiliere realizate de salariaţii direcţiei, cum ar fi: conştientizare şi 
sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi 
promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 
- identificarea "in cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de 
vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora 
şi evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora, 
- furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundar'ă către membrii comunităţii, 1n special 
către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 
- desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, 
protejării şi promovării sănătăţii, acces la servicii sociale şi de sănătate; 
- efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală şi psihologică a 
persoanei aflate 1n risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condiţiilor de 
locuit sau situaţiei materiale. 
5. Mesaje de interes public transmise prin media: 
- 	informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD); 
- inforrnare privind ajutoarele pentru Incălzirea locuinţei; 
- inforrnare privind distribuirea stimulentului educaţional; 
- inforrnare privind monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă In străinătate 
- orice modificare legislativă de interes public, 

pag. nr. 5 
servisciale disponibile la nivelul unităţii administrateriale, 

ci oi privaţi — Lista furnizorilor de servicii -sociale publici şi privaţi e 
„I '9.tua4aţa ori de câte ori este nevoie: 

rvicn sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate 
eaZă periodic; 

dutear,0 tincţionează in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială: se 

CAPITOLUL III 
Programul de formare şi indrumare metodologică a personalului care lucreazăin 

domeniul serviciilor sociale 
Propunori de activităţi de formare profesionala continua in vederea creşterii perfonnan(ei 
personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

cursuri de perfecţionare: 

Porsonalul de specialitate 



b) cursur 

- 
t estimat 

I
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c) sesi 
c.1. p 

social Tecu 	eiis 
c.2. asisten i ersonali: 

u: 
tre (Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice, Cantina de ajutor 

cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu; 

Nr. de persoane Buget estimat 
65 12.500 

d) organizarea de întâiniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 
municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
- Propuneri legislative privind asistenţa 
socială; 
- Schimburi de experienţă cu alte instituţii de 
profil; 
- Modele de bună practică In asistenţa 
sociala. 

3 5.000 lei 


