
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale 
•administrate •si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2019 

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

• 1410 Consiliul Local al mun. Teeuei, judetul Galati, intrunit in sedinta 	  
in data de 	7/- Z(017  

Avand in vedere' expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub 
nr, 947/0 ti 	/PJ din  20. /2" 2,0(2  • 

Avand in vedere raportul de specialitate intoemit de Compartimntul juridie 
loregistrat sub nr.  9-'7/05  din • 72  

• Avand in vedere referatul intoemit de Directorul executiy al Directiei de Asistenta 
• Soeiala Tecuci inregistrat sub nr.  Ş;73- 2_ 	din 	j. 12  

Avand in vedere raportul .de avizare al comisiei de spedalitate nr. 	 • 
Avand in-vedere art. 112, alin. ,(3), lit. "a" si "b" din Legea-nr. 292/2011 a aSistentei 

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

• privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile•completarile 
• .ilIterioare; 

. • 	in baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit." b" din Legea nr.•

, 215/2001 priVind Administratia publica locala, republicata, eu modficiarile si 
•ompletarile ulterioare. 

41111 	 HOTARASTE:• 

. 	Art. I. (I) Se aproba Planul local de actiune privind serViciile sociale administrate • . 
finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in ariul 2019, la nivelul UAT Tecuci, 

- • -Oonţorm anexei nr. 1, .care face parte integranta din prezenta hotarare. 
2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. 

• , I UC1Id Si a Directia de As1stenta Sociala Tecuci, judetul Galati. 
. 	Ar113. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretartilui 

ILlll Teeuci. 

- 
- 	Presedinte de sediuta, 

Cloutrasenmeaza, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICH PUBLICE 

• NR. 5.9(105 DIN 

RAPORT DE 'SPECIALITATE 

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

•
anul 2019 

in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci masurile de asistenta sociala se 
realizeaza cohsecvent si Ch prioritate in favoarea 'persoanelor si familiilor iii 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 s1 servicfi sociale. 

Din perspectiva functionala, ac.ordarea serviefilor •e asistenta sociala este 
conceputa ca unsistem de actiuni specifice, c,are trebuie sa asigure realizarea obiectivului 
sau major: asistarea persoanelor .care, din motive de natura economica, fizica, psihica sau 
sociala, nu au posibilitaea sa-si asigu:re co.nditii de trai decent, dezvolte capacitati :si 
competente pentru integrarea sociala. 

Planificarea :strategica este •n .proces sistematic 'prin icare serviciile specializate isi 
define• •  anu•fite prioritati pentru indeplinirea misiunii in .concordanta cu evolutia 
sotietatii civile. 

• local de actiune privind :acordarea serVicfilor speiale in anul 2019 contine 
inasuri. specifice :si propuneti elaborate de Direct1a -de Asistenta S:ociala Tecuci pentru 
imbunatatirea activitatii •n acest domeniu. • 

Actualele masuri adoptate de Guvemul Romaniei ,pentru reducerea s:aracie1 :s1 
faciii.tatiie -acordate persoanelor defavorizate soc1a1 •rmaresc -dezvoltarea serviciilor de 
protecties1-asistenta .sociala, pe fon•ul accentuarii gradulni de :saracie a populatiei. 

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

• ERVICIUL MONITORIZARE SERVICH PUBLICE 



ROMANIA 
JUDETUL 'GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.  95-70 	/1),I DIN  02.  0 /2'2,0".z?  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind servicille sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2019 

•
Planul local de actiune contine masuri specifice si propuneri elaborate de Directia 

de Asistenta Sociala Tecuei, pentru imbunatatirea activitatii servic ă ului, să  care reprezinta 
transfigurarea in obiective a tuturor factorilor analizati in procesul de realizare si 
dezvoltare a unui sistem de asisten -ta sociala coerent, adaptat nevoilor locale ale 
locuitorilor mun. Tecuci. - 

In ,cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci masurile de asistenta .sociala se 
realizeaza consecvent s ă  cu prioritate in favoarea persoanelor si famili ă lor i• dificultate 
sau susceptibi ăe 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 persoand sau famil ăei, ptin acordarea unui sprijin 
suplimentar constand in prestati ă  si servicii sociale. 

Din perspectiva functionala, acordarea. servici ălor 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-s ă  asigure conditi ă  de trai decent, sa-si dezvolte capacitati si 
.competente pentru ăntegrarea sociala. 

Planificarea strategica este un proces sistematic prin care servic ă ile specializate isi 

• definesc .anumite primitati pentru indeplinirea inisiunii lor, in concordanta cu ,evolutia 
socletatii , civile. 

Planul local de actiune privind aeordarea serVic ăilor sociale in 'anul 2019 contine 
m.4suri .specifice .să  'propuneri elaborate de Directia de AsiStenta Sociala Tecuci pentru 
imbunatatire.a activitati ă  in acest donieniu. 

Actualele masuri adoptate de Quvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si 
facilitată le acordate persoanelor defavorizate social urrnaresc dezvoltarea servici ălor de 
protutie si asistenta sociala, pe fondul accentuarii ,gradulu ă  de saracie .a poputat ăei. 

Avand in 'vedere ,cele de mai sus supun spre .dezbaterea s ă  aprobarea Consil iului 
Local proiectm, de hotarare în forma in ătiata: • 

PREVIAR. 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Tecci 
nr. 	din. 2o 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SO•CIALĂ  TECUCI 	 • 

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE 
. 

•privind 

serviciile sociale adininistrate şi fiiianţate din bugetui Consiliului Local aI 
rnunicipiului Tecuci ( U.A.T. a inunicipiului Tecuci) 

Având în vedere: 

Strategia lccală  de dezvoitare a servic•iiicr sociaie acordate in municipiul 
Tecuci, aprobată  prin Hotărârea Consiliului Locai Tecuci nr. 218  din 
29. l l .20 l 8 , respectiv următoareie obiective generale: 

1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă  
sociaiă  pentru persoaneie afiate in nevoie din rnun. Tecuci; 

2. Imbunătăţirea condiţiiior de trai i cre şterea caiit ăţii vieţii persoaneor 
. 	afiate în nevoie prin asigurarea unu•i pachet unitar de m ăsuri coreiate si 

adaptate ia nevoiie reaie aie benefciari1or; 
3. Promovarea prevenţiei ca măsură  de import•anţă  majoră  în activitatea de 

asistenţă  soci.ală; 
4. Dezvoltarea unei atitudi.ni parti.cipative în rândui p.opul.a ţiei si 

beneficiariior de servicii sociaie; 

5. Identificar.ea si •crearea serviciiior •sociaie prioritare din perspectiva 
asi:gurării u•nui suport minimai pentru categoriiie de popula ţie afiate în 
cei rnai inare rîsc d:e exciudere :sociai.a. 



Planul anual de ac ţiune privind serviciile sociale administrate şi fînanţate din 
bugetul Consiliului Local Tecuci cuprinde: 

1. Date privind adiuinistrarea, înfîin ţarea şi finanţarea serviciilor sociale - 
capitolui I; 
2. Planificarea activit ăţiior de informare a publicului cu privire la 
serviciile sociaie existente ia nivel Iocal -capitolul 11; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologic ă  a personaluiui care 
lucrează  în domeniui serviciilor sociale - capitolul 111. 

CAPITOLUL I 
Administrarea, înfiin ţarea şi fuianţarea serviciilor sociaie 

A. Serviciilesociale existente la nivel local 

Cod seiciu 	 j Bugetele estate pesursedenan ţare, 
social, .. 	 pentru serviciile sociale existente: 

Denururea 	•. 	Grad,.. .......... ........ ....... ... ..................... .... 
Nr.. 	confon 	. 	. . 	Capacita- 
crt omenc1atoru- serviui1ui 

	 Bu et Buget Buget Contribu ţii :Ae 
• lui serviciilor 	

sociai 	 ocupare 	jude-• de 	persoane sur- •  
local 

sociale 	 ţeaii î stat beneci.arej se 

1 8899CPDH-1 	Cannae 1130 	77%5OOOOO1ei 	- 	6000iei 	- 

iTecuci 
• 	 ajutor socia 	• 

. --..- 
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C.. ProrarnuI an:uaI de contra.ctare a serviciilor sociaie din fon.duri 
pubiice, în baza prevederiior Legii asisten ţei soci.a]e nr. .292/20 Î i, cu 
modificările :,5i cornpietările uiteri.oare, pentru reaiizarea obi.ectiveior 
.operaţionaie prevăzute în Strategia de dezvoitare a serviciiior sociaie din 
nuiciiui Teeuci .20.1 9-2024. 

Direc ţia .de Asistenţă  Socială  Tecuci îi propune.achizi ţionai.a de servicii 
socae de : 

i.. Genri .de priniire .în regini de ui-g.enţă  pentru vicime!e v.etei 
domesioe, având cod CPV 853 Î 000-2 , respe.ctiv codui din Nomenclat,,oruJ  
serviciiÎor .so:ciaie (H.G.. nri67/2015) 8790CR-D-1. 

Foriita de oiiganizare:: cu personaiitate juridică  . . 	 . 

• 	Beneiciari: 2 peiieoane victime aie vioienţei .:dornestice, c. 
domici1iii/reşedinţa în rnunicipiui Tecu.ci. 

Staiidard ininiin de cost: conforin H.G. nr.978!2015 
Valoare estiiat.: - minirn .16.570 iei i beneiieiar = 16.570 iei/an 

- maxim 16 70 iei x 2 benefieiari = 33 140 lei/an 

2. Cenre rezdeiai ..de îigire ş i mistenffi pentru per&oe vâmtWee,  
avân..cod 	3 i i 100-3, respeetiv .codi din Ncrnenci,atorui servicklor 
sociae (HG. nr.7/205) 8730 

oriiia de orgaiiizar.e: cu personălîtate juridic 
Benciari: 2 perso.ane varstnice, cu .dorjcj1juÎ/resedja în 

:Standaiid 	de cos:t: confonn H.G. . 98/20 15 
aiarc e inată.: - minini 23 784 lei .x l beneoiar =23 784 j/ 

- rnaxim 23 784 Îei x 2 beneficiar =47 568 lei/an 

3. Céntm rezidenliale pentru persoane addte cu diz .ii ă%i având eod 
CPV 8:53 i 1200-4, respectv codu1 .1in Nomericiatoni serviciiior .sociaie (HG. 
nrW25 790 CR-[. 

Ferrmtade oiganizar:cu persoriaJ:itate juridic ă  
Biai: 2 persoane persoarie ;adiite cu dizab, 	cu 
1irenta 

 
înmu,  iicipiui Tecuoi 

Staiidard in.in.cot: coriforin 
Vaicarecstimată : - ininim,  338275 Îei X 1 berieficr = 33:8275 ieilan 

- rnaxirn 3327,5 lci X 2 beneeiar -67 655 ]ci/an 



D. Pro2ramul de subven ţionare a .asociaiior, fundaor şi culteIor 
recunoscute de 1ee, în haza Legii nr. 34/1998 .privind aeordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi funclaţiilor rcmâne cu personaiitate juridic ă, care 
îniaţează  şi adminisează  unităţi de asistenţă  socială , Cu compietăriie 
uterioare: 

CAPITOU I 

• anirea a ă ior de iaafo.r.rnare a pubicului cu .privi:re .ia 
eriiiie .:so.iaie exiteaate la nivel oca1 în o •rnae cu preederiie art. 
din tărrea uveraiu1ui aar 79712017 

•I.. 	Actualizarea in.orna ţiilor care se pubhzâ .pc pina de internet a 
•Piimâriei .Munieipi.ului Teouci ia sec ţiunea :destina ă  Direcţiei de A.sistenţă  

Socia ă  / se a şează  ia sediuI Direcţiei de Asistenţă  Socl7,alâ. 
a)Strtegia de de2.oitare a serviciiir so:ie - se pubiic ă  pe pagina de 

interiet a Primărici Munieipiniui Tecuci ia se ţ  Enea destinată. Direcţici de 
istei ă  Sociaiă, se actuaiizează  pfin, hotâtâm a 	iiuiui .iocal şi se pubiică  

.e pagna e internet; 
Plamil 	de ac4iune priind semïak -socîde adnûjùstrate şi 
r..:ţ te din bgtu1 e.nsiiiu ioeăi se 	prin hotăare a 

esiiiui,ui i:ocaI, se pibiică  pe .pgEina de internet a Primàfiei 
unicpiui Teeuci ia socnea degfinaQ Dimcüel de Asn ţă  

Scciaiă  şi se .alşea2ă  ia sediul DAS. Sc aetaiizează  oij,  1e àcâtecTi 
este neoie; 

coitatea proprie şi ser.iciiie aiiate în,  proprie aninistrare 
ormulare/naodele de oereri, programul ii.stitu ţiea, 	de efigibi1atate, 

• 	fornaile rvind :costuae servicillorsociale acr.dte, .pentru ficcarc servkiu 
.raizat :tc. - sunt pubiioate ,p.e pagina de .internt a Pri.măriei Mniciiului 
Teeuci la seeţiunea destinată  Darecii de Asastent ă  &acaailă  şa alisate Ia sedaul 

.. Se ac ilizea ă  de :câte ori par rnodiac ăai.. 
r ţii :privind ser.i:ciii socaie di 	nùbàe la ne ivclu,,l untăţii 

acordtedenizori pLtblïc.î ori privai - Lista 
rorib.r de servici so,ciaic p.biici si .paivai te âfisl àtâ ia :sediui iAS şi 

de câte orii este nevoie: 
.:e iita iurnii.zorii:or de sericii soiai:e din comaniitate . şi diin jUdeţ  .şi a 

scrviciicr s@eiaie aceate i de aoeştia e.ataaliează  periodiic; 

sericiiil.e soci ăie care ncoează  în Zuând ilircc.ti,ei de Asisen ă  
se .actuaiizează  aruai; 

siivai statistice care jriese servici:iEie soci;ale or nizate şi acordate 
îa.eui uicip:iiai - se aczeaz ă  anu. 



h) Informaţii privind alte servicii de interes pubic care nu au 
organizate compartiinente deconcentrate la nivelul unit ăţii 
administrativ-teritoriaie - se actualizeaz ă  cel puţin trimestrial; 

2. Activităţi de informare a publicului, alteie decât activitatea de 
inforinare a beneficiarului în cadrul procesuiui de acordare a serviciilor sociaie, 
respectiv pe perioada reaiizăriî evaiuării iniţiaie, a ancheteior sociale :sau a 
activităţii de consiliere .în cadrul centreior de zi; 

-Informare privind legis;la ţia în .doineniu 
-Informare privind s.erviciiie .sociale existente ïn municipiul Tecuci 

adaptate nevoiior fiecărei persoane. 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizae de 
Direc ţia de Asistenţă  Sociaiă  Tecuci sau în coiaborare cu aite institutii.: 

•  - prin Compartimentui monitorizare si interventie în situatie de urgenta-
educaţie par.entală  adresată  persoaneior care .au îngri ă  copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă  în străinătate; 

- Prin Centrele de zi peitru p:ersoane vârstnice - S ărbătorirea 
evenimenteior importante: i rnartie., 8 martie, 1 octombri.e (Ziva interna ţională  
a persoanelor vârstnice), Sfinteie S ărbăiori de Pati si de Crăcîun;, partic.iparea 
ia diferite eveni.merte,, aite întâiniri cu diverse priiejuri: sărbători laice sau 
reiigioase. 

4. Organizarea de întâini.ri cu oiganiza ţii de voiuntariat, .asociaţii aie 
persoaneior beneficiare etc. 

Direcţia de Asistenţă  Socială  va organiza o serie de înt ălniri cu 
reprezentanti ai beneficiariior de servicii sociaie cu sc.opul colabor ării în 
vederea îrrhunătăţiiiî caiităţii servi.ciiior sociaie oferite,. Totodată, se va reaiiza o 
reţea on-1.ine (grup em.ai;i) pentru o com-unicare mmî faciiă . 

• 	6. Activităţi de mifonnare şi consiliere rea.iite :de sai.ariatii directiei, .cum 
ar, fi: conştientizare şi s.ensibiiizare a p.ubiicuIui privind r.i.scui de 
.exciuziune sociaiă, respectarea dreptuiior :sociale şi prornov:area 
măsurilor de asi:stenţă  soc.ia ă  mediere sociaTă  etc.; 

- identifî:carea în cadrui comunit ă:ţii a persoaneior si a grupuri.lor 
vulnerabiie din .punot :de ved.ere medi.cai, soeiai sau aJ s ărăciei, resp.ectiv a 
factorilor de risc pentru s ănătatea acestora şi e..aivarea, determinarea nevoiior 
de ser,icii sociale :sau .de sănâtateale :acestor.a; 

- furnizarea de servicii de.pro.. iaxie p.rim.ară  si seund.ară  către menhrii 
comunităţii, în speciai către persoanele apa ,innd : 1PU10T vulnerabile din 
punct de vedere inedîcai sau sociai; 

- desfurarea de program, e si acţiuni des,inate reducerîi risciui de 
excIuzîune socia] ă , protej ării si promovării să  ăţii, azces ta servicii soci;aIe si 
cie sănătate; 



- efectuarea de vizite Ia dorniciliu pentru consiliere social ă, rnedicală  si 
psihologică  a persoanei afate în risc de rnarginaiizare datorat ă  stării de sănătate, 
vârstei, condi ţiilor de locuit sau situa ţie.i rnateriaie. 

6.. Mesaje de inte.res pubiic tra:smise prin rnedia: 
- iniornare privind campaia :d.e distribuire a a1ncntelor prin Prograrnui 

Operaţionai Ajutorarea Persoanei.r iezavatajate (POAD); 
- înform:arcprivind .ajutoareie pentru înc ă1zirea iocuinţei; 
- ifornare privind distribuireastîmuientuii .educaionai; 
- inforare prîvind rnonitorizarea c:oiiior cu p ă.rinţi piecaţi ia muncă  în 

străinătate orice modîcare :igisiativ ă  de interes public. 

[] 



'CAPITOLUL III 

Pro2ramu1 de formare si indrumare metodolozic ă  a personalului care  
lucrează  în domeniul serviciilor sociale  

Propuneri de activit ăţi de formare profesională  continuă  în vederea 
cresterii performanţei personalului dn structurile proprii/instruire etc.: 

a) cursuri de perfectionare: 
Nr. 
persoane 

<ie Buget estimat 

Personalul 
speeialitate 

de 15 15.000 lei 

410 	b) cursuri de calificare; 
Nr. de persoane 	Bugetestimat 

c) sesiuni de instruire pentru: 
c.l. personalu• din centre (Centrul de zi pentru Persoane Vâxstnice, Cantina 

de ,ajutor social Tecuci) conform cerin ţelor standardelor de calitate, prin aparatul 
propriu, 

c.2. asistenţi personall 
Nr. de .persoane Buget .eStimat 
60 1L000 

410 	c) organizarea de întâiri de •tip peer review, inciusiv prin structurile 
asociative aie municiii1r oraselor, comunelor, prin asociatii 
profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitar ă  etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
Propuner1 legiSlative 
pfivind asistenta sociara 

.3 5.000 lei 

Director ex,ecutiv, 


