
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTiRARE
pentru aProbarcd Planului anual

de actiune privind serviciile sociale pe anul 2020

consiliul Local Gornet-cricov, judetut Prahova, intrunit in sedinta ordinara'

Avand in vedere :

- proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, pentru aprobarea planului

anual de actiune privind serviciile sociale pe anrt/' 2020, precum si referatul de aprobare al proiectului de

hotarare;
- raportul compartimentului de resort, pentru aprobarea planului anual de actiune privind

serviciile sociale pe arru|2020;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, pentru aprobarea

planului anual de actiune privind serviciile sociale pe anul 2020;
- referatul de specialitate cu nr. 304/03.02.2020 al Compartimentului de asistenta sociala prin care

propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale;
- prevederile art. 112 alin (3) lit. k), art. 118 din Legea asistenlei sociale nr. 29212011, cn

modific6rile qi completiirile ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. b) art. 136 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) si art. 139 din

O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 196 alin (l) lit. a) coroborat cu art. 197 alin (l), alin. (2) si alin (4) din O.U.G.
nr.5712019 piv ind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. I - Aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale pe ar',t:J 2020, conform
anexei ce face parte integrante din prezenta hotiir6re;

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza dna Udrescu Claudia -
inspector cu atributii de asistenta sociala.

Art. 3 - Secretarul general al comunei va comunica ptezenla hotarare Instituliei Prefectului
Judelului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de .IO.... voturi ,, pentru " si ....1I- ,, impotriva ", din
totalul de ..LU.... consilieri prezenti la sedinta. Consilieri locali in functie - 10.
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AIYEXA la H.C.L. o.. .tQ..l.CH,.Q?,}f*-f.>....

Planul anual de acliune privind serviciile sociale oferite de Compa(imentul de Asistenfi SocialS

se elaboreaz6 in conformitate cu misurile gi actiunile prevAzute in strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul comunei GORNET-CRICOV, conform art. 112 alin. (3), lit. (a), (b), (k) din Legea

asistenlei sociale nr. 29212011, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

Planul anual de acliune privind serviciile sociale poate fi modificat:
-ca lumare a unor modificdri aparute in structura Compartimentului de Asistenl6 Sociald ;

-ca rumare a modificirii sau a apariliei unor acte legislative.
Din perspectivl funcJionali, acordarea serviciilor de asisten{d sociald este conceputii ca \i sistem de

acliuni specifice, care trebuie sd asigure realizarea obiectivului siu major: asistarea persoanelor care, din
cauzr unor motive de naturi economicd, frzic6, psihicd sau social6, nu au posibilitatea sd-gi asigure

nevoile sociale, sd-gi dezvolte propriile capacitdli gi competenle pentru integrarea social6.

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistentd Sociald iqi defineSte

anumite prioritdli esenliale pentru indeplinirea misiunii ei.

Rolz/ planificdrii este de a ajuta institulia sE:

-igi defineascd obiectivele qi orientdrile;
-igi defineasci prioritnlile gi cele mai potrivite acliuni pe care le va intreprinde;
-identifice mdsuri concrete de coordonare a activititilor din cadrul instituliei;
-clarificdm resursele pe care le putem folosi gi si identificdm ce acliuni trebuie sd intreprindem.

Din fondurile de la bugetul local se plitegte ajutorul de incdlzire a locuinlei cu lemne pentru
beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificdrile qi complet?irile ulterioare.
Au fost acordati 5730 lei necesari pentru anul 2019 de la Bugetul local. Pentru anul 2020 estimam

7300 de lei.

2. Indemniza{ia Ei plata asistenfilor personali pentru persoanele cu handicap grav

Indemnizalia gi plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordd conform
Legii 44812006 privind protecJia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatE, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare. in conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituliei
noastre este de a monitoriza atrihutiile si oblisatiile ce le revin asistentilor nersonali ai nersoanelor cu

PLAI{UL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2O2O

Consideratii preliminare

in intocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a linut cont, in
primul rdnd de scopul Compartimentului de Asistenl6 Social6 9i anume prevenirea sau limitarea unor
situalii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociali. Institulia
urmArefte realizarea scopului prin acordarea de beneficii gi servicii sociale.

A. BENEFICII SOCIALE

l. Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectueazd de citre Agentiile Judelene pentru Pldli gi InspecJie Sociali.

in cursul anului 2019 s-au aflat in platd un numir mediu lunar de 19 dosare de acordare a venitului
minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ 3382 lei.



handicap grav, in vederea ameliordrii situatiei acestora, astf'el incdt ace$tia sA primeascd ingrijire

speciald la nivelul la care situalia lor o cere. in cursul anului 2019, un numdr mediu lunar de 44 persoane

cu handicap grav au beneficiat de drepturile previzute de lege, in urma incadrlrii in gradul grav de

handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,

respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din subordinea Consiliului Judelean Prahova. Pentru anul

2020, estimdm cd indemnizaliile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 520

000 lei iar salariile asistenlilor personali de 550.000 lei.

3. Protecfia copilului

4, Ajutoarele de urgen(i qi ajutoarele de inmormAntare
In anul 2019 a fost necesard suma de 1000 lei de la Bugetul local pentru ajutoarele de urgenla gi

ajutoarele de inmormAntare care se acordd in baza Legii 41612001privind venitul minim garantat, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare. Pentru anul 2020 suma acodata pentru fiecare cerere de ajutor de

urgenta si ajutor de inmormantare va fi in cuantum de 1000 lei, de la Bugetul Local.

5. Alocafia pentru suslinerea familiei
Alocalia pentru sus{inerea familiei se acordi in baza Legii 277 /2010 privind alocalia pentru suslinerea
familiei, cu modificlrile gi completirile ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse

care au in cregtere gi ingrijire copii in v6rsti de pdni la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la
Bugetul de stat, prin Agentia Judeleand pentru Pldli 9i Inspectie Social5. Avdnd in vedere faptul cd in
cursul anului 2019 sunt in plat6 24 titulari de dosar, estimdm cd in anul 2020 se va menline acelaEi

numdr de dosare in platd.

6. Ajutorul pentru incilzirea locuin(ei
Conform O.U.G. 70/2011 privind mdsurile de protectie sociali in perioada sezonului rece, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, ajutorul pentru incilzirea locuintei se acordd din fonduri de la
Bugetul de stat, familiilor gi persoanelor singure cu venituri reduse. Numdrul de beneficiari pentru

perioada noiembrie 2019 - martie 2020 a fost de aproximativ 72 farnrlli gi persoane singure au

beneficiat de ajutor de incdlzire a locuinlei cu lemne. Estimdm cd vor fi aproximativ 80 de beneficiari de

ajutor de incdlzire in perioada sezonului rece noiembrie 2020 -martie 2021 .

8. Tichete sociale de gradinifi
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24812015 privind stimularea participdrii in invaldmantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate se acordi tichete sociale in valoare de 50 lei

Prin Compartimentul de servicii sociale se monitorizeazd toti copiii aflali in situatii de risc de pe

raza comunei GORNET-CRICOV.
in vederea prevenirii separ6rii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale qi

vor fi propuse mdsuri de proteclie specialS, acolo unde situafiile constatate impun acest lucru. Avdnd in
vedere situatia socio- economicd la nivelul comunei Gomet-Cricov preconizdm ci in anul 2020 va creqte

numdrul de copii cu pirinli aflali la muncl in stainatate.
Pentru prevenirea abandonului gcolar, compartimentul nostru monitorizeazi situatia qcolard a copiilor gi

tinerilor aflali in situalii de risc din evidenlele noastre sau ca urnare a sesizdrilor primite.
In 2019 s-au acordat burse de studiu in valoare de 1700 lei, pentru anul 2020 estimam ca vom acorda un
numar de aproximativ 15 burse de studiu. aproximativ 7500 lei de la Bugetul local, pentru copii
defavorizati.

Aleturi de instituliile de invdtim6nt, Compartimentul servicii sociale participE la oblinerea unor drepturi
binegti pentru elevi qi studenli prin efectuarea anchetelor sociale.



lunar, sumele liind suportate de la Bugetul de stat. In anul 2019 au beneticiat un m. de 10 de copii,

estimdm in anul 2020 un nr. de 15 copii.

Pentru anul 2020 Compartimentul de asisten{i sociali igi propune

urmitoarele obiective generale:

Obiectiv l: Dezvoltarea qi diversificarea serviciilor de naturi socialS, in funcfie de

nevoile identificate

Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanti ai beneficiarilor qi alli factori
interesali din comunitate 9i stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale gi a unor obiective
alocate in acest sens;

Folosirea experientei acumulate gi consultarea cu personalul implicat in fumizarea de servicii
sociale, in stabilirea unor obiective concrete;

Referirea cazurilor spre organizatii sau institutii, fumizoare de servicii sociale sau de altd
naturA, pentru a asigura continuitatea intervenliei.

Obiectiv 2: imbunitlfirea continuii a catiti(ii serviciilor sociale

Pvaluarea continud a personalului qi a nevoilor de formare profesionald a acestora.
Intocmirea unui plan de formare qi perfeclionare profesionald in func1ie de nevoile

personalului, schimbdrile legislative gi lindnd cont de nevoile existente in comunitate;
Asigurarea unor servicii sociale de calitate gi adaptate nevoilor comunitilii, prin calificarea

continui a personalului;
Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului qi beneficiarilor;
Suslinerea beneficiarilor in desemnarea unor reprezentali care sd le promoveze interesele;
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor gi in functie de

prioritelile identificate in urma evaludrii gi monitorizdrii;

Obiectiv 3: Promovarea participirii 9i colaboririi intre to(i factorii implicafi in domeniul
social

Identificarea potentialilor parteneri din comunitate $i inaintarea de propuneri de colaborare;
Incheierea de conventii de parteneriat;
Crearea unei relele de sustinere, pentru persoanele aflate in nevoie, prin implicarea cdt mai

multor factori din comunitate (familie, institulii, organizalii, etc.) in rezolvarea problemelor acestora;
Organizrea unor intalniri gi dezbateri periodice intre parteneri,reprezentanli ai instituliei gi

alte persoane interesate;

Obiectiv 4: Promovarea prevenfiei ca miisuri de importanfi majorl in activitatea de
asistenfi sociala.

Identificarea persoanelor aflate in situalii de risc social;
Informarea qi consilierea persoanelor aflate in situalii de risc social;
Implicarea partenerilor qi a altor factori interesati din comunitate in activitdli de prevenJie.
Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului gi beneficiarilor;
Sustinerea beneficiarilor in desemnarea unor reprezentali care sd le promoveze interesele;
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor 9i in funclie de

prioritilile identificate in urma evaludrii qi monitorizirii;

Obiectiv 5: Infiintarea unui centru destinat ingrijirii persoanelor cu diferite afectiuni sau

dizabilitati, in parteneriat cu D.G.A.S.P.C si/sau Consiliul Judetean Prahova cu linantare din
fonduri europene.



B. SERVICIILE SOCIALE

MONITORIZAREA

Monitorizarea Planului annual de actiune se va face urmdrind o serie de indicatori. in func1ie de

acegti indicatori se va constata in ce grad au fost atinse obiectivele pe care 9i le-au stabilit.

Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in Planul de acliune sunt autoritElile

administratiei publice locale gi persoanele aflate in subordinea acestora, in funclie cu atribulii.

INDICATORI

Indicatorii folositi in scopul monitorizdrii au fost stabildi in funclie de acliunile propuse in Planul

annual de acliune pentru 2019.

Pe parcursul procesului de monitorizare gi evaluare se vor lua in considerare urmitorii indicatori:

-prevenirea gi combaterea sdrdciei gi a riscului de excluziune sociala
-existenJa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare gi consiliere
-realizarea unui studiu privind situalia beneficiarilor de servicii sociale
-mdsuri de imbundtiilire a calitilii vielii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza

rezultatelor studiului
Aplicarea Planului anual de activitate se va face in condiliile unei verificlri periodice a

nevoilor beneficiari de asistenlS, asa cum este previzut gi stabilit in legislalia in vigoare.

Atingerea obiectivelor din Planul de acliune privind misurile de asisten!5 sociala se realizeazl conform
bugetului de venituri qi cheltuieli in care sunt cuprinse investiliile gi sumele alocate pentru

Compartimentul de Asistenti Sociald pe anul 2019.
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