PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 /25.10.2020
ROMÂNIA
PROIECT
PRIMARUL ORAŞULUI ANINOASA
AVIZAT SECRETAR GENERAL
JUDEŢUL HUNEDOARA
JR. GHEORGHE SIMION NELU
HOTĂRÂREA NR.

/2020

pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Aninoasa pentru anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA , JUD. HUNEDOARA;

Ţinând cont de faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.1, art.4,
art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată
În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.a şi lit.b si a art. 118 alin.1 si 3
din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare,
precum şi ale Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului
anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local,
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit. p), art. 136 alin.(1) , art. 196 alin.(1)
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 20019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba Planul de acţiune privind serviciile sociale administrate si
finanţate din bugetul local al Consiliului localAninoasa pentru anul 2021, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială va asigura
executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Direcţiei de asistenţă socială şi se aduce la cunoştinţă publică.
Aninoasa la,
25.10.2020
PRIMAR,
JR.DUNCA NICOLAE

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINOASA
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Anexa la proiectul de hotărâre nr._55_/2020
Aviz consultativ DGASPC Hunedoara nr_______/______
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local ANINOASA
pentru anul 2021

Având în vedere:
1. Strategia judeţeană reactualizată privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi adultului în dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Hunedoara nr. 99/19.04.2019 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de
acţiune:
- continuarea tranziţiei copilului de la proţecia de tip rezidenţial la protectia de tip familial;
-dezvoltarea serviciilor de abilitare si reabilitare a copiilor cu dizabilităţi;
-menţinerea si / sau creşterea calităţii serviciilor sociale,
Precum si următoarele obiective generale:
- Asigurarea calităţii serviciilor destinate copiilor separaţi temporar sau definitiv de familie;
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de tip familial si creşterea calităţii lor.
Respectiv următoarele direcţii de acţiune:
- Accesibilitate;
- Participare;
- Egalitate şi nediscriminare;
- Ocuparea forţei de muncă;
- Educaţie şi formare profesională;
- Protecţie socială;
- Sănătate.
2. Strategia locală: de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022
aprobată prin HCL nr. 67 / 30.10.2018 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile
de acţiune
Direcţia de Asistenţă Socială Aninoasa îşi propune următorul obiectiv general:
- Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul
localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea
calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii
oraşului Aninoasa.
Ca obiective specifice următoarele :
1.
Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,
corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de
domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă,
ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data
acordării acestora, orice alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a
tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Aninoasa;
4. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii
publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la
nivelul oraşului Aninoasa iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare
la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; Ex : Asociaţia umanitară „
Hilfe fur Menschen „ Germania
5. Dezvoltarea unor atitudini pro-active şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a
beneficiarilor de servicii sociale.
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3. Strategiile naţionale
Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru
perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate
Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii
vulnerabile
Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă
Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015
Obiective generale prevăzute în strategie sunt:
Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de
activare pe piaţa muncii;
Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea
stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;
Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată,
concentrată asupra copiilor;
Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a
altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuţie
solidă de management de caz;
Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială;
Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale;
Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.
Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice
Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de
îngrijire de lungă durată
Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,,
2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către
persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.
3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi
accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor
efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.
5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a
învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
6. Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă
pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.
7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate,
de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai
aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.
8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor
statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.
Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice
1. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime
2. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei
domestice
3.Programele de interes naţional aprobat prin:
- Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de
interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
"Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la
sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu
dizabilităţi"
- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de
interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a
programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială
din unele unităţi administrativ-teritoriale"

-

4. Acord de cooperare/parteneriat
Protocol de colaborare cu AJOFM Hunedoara , Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589/
17.04.2018 :
Convenţie de colaborare din 29.10.2019 cu DGASPC Hunedoara – „Centrul social de zi
pentru resocializarea copilului predelicvent şi delincvent”
Protocol de colaborare cu AJPIS Hunedoara – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113583
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local Aninoasa cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea 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 îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAP. I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local:
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CAP. II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se
afişează la sediul Direcţiei publice de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă
socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul
judeţului - se actualizează cel puţin anual;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale^6 - se actualizează cel puţin trimestrial;
2.Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului
în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrului de zi;
Informare privind legislaţia în domeniu
Informare privind serviciile sociale existente în oraşul Aninoasa adaptate nevoilor fiecărei
persoane.
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcţia de Asistenţă
Socială Aninoasa sau în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale:
- se va face educaţie parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- se vor organiza pentru persoane vârstnice - Sărbătorirea evenimentelor importante: 1
octombrie (“Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice”), participarea la diferite evenimente, alte
întâlniri cu diverse prilejuri: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din grădiniţele din
oraşul Aninoasa, şi elevi din şcoala gimnazială „Sf. Varvara „ Aninoasa
4.Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.
Direcţia de Asistenţă Socială Aninoasa va organiza întălniri cu furnizorii de servicii sociale
(publici şi privaţi) cu scopul colaborării în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite.
Totodată, se va realiza o reţea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă.
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului de asistenţă socială;
Distribuire de pliante, afisare la avizierul furnizorului de servicii, pagina web a primariei

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
Distribuirea de pliante, brosuri.
7. Activităţi de informare şi consiliere 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 în 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 secundară către membrii comunităţii, în
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 în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condiţiilor de locuit sau
situaţiei materiale.
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
– informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD);
- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei;
- informare privind distribuirea stimulentului educaţional;
- informare privind monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
- informare privind serviciile destinate victimelor violenţei domestice;
- informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice,
- orice modificare legislativa de interes public.
CAP. III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei
personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
Nr. Persoane
Buget estimat (lei)
Director

1

Inspector prestaţii sociale

1

Inspector protecţia copilului

1

TOTAL

BUGET

b) cursuri de calificare
nu sunt prevăzute cursuri de calificare.
c) sesiuni de instruire pentru:

3

2400

c.1. asistenţi personali;
Asistenţi personali

Nr. de persoane
15

Buget estimat
2000

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale oraşelor,
prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.
- participarea la intâlnirile organizate de catre Asociatia oraşelor si a altor asociatii
profesionale ( Asociatia Asistentilor Sociali Profesionisti din Judetul Hunedoara, Asociatia
Psihologilor din România ...etc).
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional;
f) altele:
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
JR. GHEORGHE SIMION NELU

ROMANIA
ORAŞUL ANINOASA
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Libertatii nr. 85 cod postal 335100, cod fiscal 4468994
TEL. 0254 512108 FAX 0254 512758
E-mail : primariaaninoasa@yahoo.com, http.: www.orasulaninoasa.ro
Nr. 55/5/25.10.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local
Aninoasa pentru anul 2021
Direcţia de asistenţă socială este instituţia publică specializată în administrarea
şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţate în
subordinea Consiliilor locale 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.
În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit. b din Legea nr.292/2011 a
asistenţei sociale autorităţile administraţiei publice locale elaborează planurile anuale
de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul local.
Potrivit art.118 alin.1 si 3 din Legea nr.292/2011 planurile anuale de acţiune
privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile
prevăzute în strategia de dezvoltare a judeţului de care aparţin şi se transmit pentru
consultare consiliului judeţean, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului
local.
În urma consultării furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale , în
conformitate cu Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului local şi în concordanţă cu obiectivele Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale din oraşul Aninoasa, am elaborat proiectul Planului de acţiune
privind serviciile sociale pentru anul 2021.
Având în vedere cele expuse mai sus apreciez ca oportună aprobarea
proiectului de hotărâre în forma redactată.
PRIMAR,
Jr. DUNCA NICOLAE

ROMANIA
ORAŞUL ANINOASA
JUDETUL HUNEDOARA
Nr. 55/6/25.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnata Ungureanu Doina, Director executiv al Direcţiei Publice de
Asistenţă Socială, prin prezentul raport vă supun atenţiei urmatoarele aspecte
Temeiul de fapt
Primarul oraşului Aninoasa a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea
PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE privind serviciile sociale administrate
şi
finanţate din bugetul Consiliului Local Aninoasa pentru anul 2021
Argumente de oportunitate
Oportunitatea proiectului de hotărâre rezultă din necesitatea acordării
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţate în subordinea
Consiliilor locale 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
Reglementări legale incidente
În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit. b din Legea nr.292/2011 a
asistenţei sociale autorităţile administraţiei publice locale elaborează planurile anuale
de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul local.
Potrivit art.118 alin.1 si 3 din Legea nr.292/2011 planurile anuale de acţiune
privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile
prevăzute în strategia de dezvoltare a judeţului de care aparţin şi se transmit pentru
consultare consiliului judeţean, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului
local.
Concluzii şi propuneri
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru
care, apreciez că poate fi supus aprobării Consiliului Local în forma redactată.
DIRECTOR EXECUTIV
JR. UNGUREANU DOINA

