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Anun! referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astdzi, 30.01 .2023, Primiria comunei lvegti, anunli deschiderea procedurii de

transparen{i decizionald a procesului de elaborare a proiectului urmitorului act normativ:

PROIECT DE HOTARAnE privind aprobarea Planului anual de actiune pentru
anul 2023 privind serviciile sociale administrate gi finanfate din bugetul
Consiliutui Local at comunei lvegti, judeful Galafi.

Documentatia aferenti proiectului de act normativ include:

- Textul complet al proiectului de hotirAre

- Referat de aprobare, nr. 623 / 30.01 .2023;

- Raport de specialitate, nr. 624130.01.2023;

Documentalia poate fi consultati:

. pe pagina de internet a instituliei, la w@

. la sediul instituliei, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.451

. proiectul de act normativ se poate obline in copie, pe bazd de cerere depusi la biroul
de relalii cu publicul al institutiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus procedurii de transparenti decizionali se pot depune p6ni la data de 09.02.20232

. ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro;
o prin pogti, pe adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna lvegti, judelul

Galali;
o la sediul institufiei, la Registraturi, la adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr.451,

comuna lvegti, judelulGalafi, intre orele 08:00 - 16:00.

Materialele transmise vor purta menliunea .,Propuneri privind PROIECTUL DE
nOtARARe Privrnd aprobarea Planului anual de actiune pentru anu! 2023 privind
serviciile sociale administrate si finantate din buqetul Consiliului Local al
comunei lvesti. iudetul Galati"

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina
de internet a instituliei, la linkul: httpsii/r4rww,comunai"vestiprimar.ro/informati,i:-d,e--interes-
pu blic/transpafenta-deciziona la

Nepreluarea recomanddrilor formulate gi inaintate in scris va fijustificati tot in scris.

Pentru cei interesali existd gi posibilitatea organizirii unei intilniri in care si se
dezbati public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris
de citre o asocia{ie legal constituiti sau de citre o alti autoritate sau institutie publicd
p6ni la data de 10.03.2023, exceplie fic6nd prevederile art.S, alin,13 din Legea
5212003 cu modificirile gi completirile ulterioare.

Pentru informalii suplimentare, vi stim la dispozilie la urmitoarele date de contact:
telefon: 0236866004, e-mail:ivesti@qJ.e-adm,ro,
Daniel.

de contact: Tibicaru George
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RAPoRT pF sPEgl^LlTArE

La proiectul de hotirAre privind aprobarea Planului anual de actiune pentru anul2023 privind serviciile
sociale la nivelul

Prin proiectul de hotirire supus spre dezbatere 9i adoptare Consiliului Local al comunei lvegti,
initiatorul propune aprobarea Planului anual de actiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale la
nivelul comunei lvegti, judetul Gala{i.

Din perspectivi functionali, acordarea serviciilor de asistentd socialS este conceputi ca un
  sistem de actiuni specifice, care trebuie si asigure realizarea obiectivului siu major: asistarea

persoanelor care, din cauza unor motive de naturi economicd, fizicl, psihicd sau socialS, nu au
posibilitatea si-gi asigure nevoile sociale, si-gi dezvolte propriile capacitili gi competenle pentru

integrarea sociali.

Planificarea este un proces sistematic prin care Serviciul Public de Asistentd Sociali igi
definegte anumite priorititi esenliale pentru indeplini rea misi u nii.

Rolul planificirii este de a ajuta institutia s5:

- lgi defineasci obiectivele gi orientirile;

- igi defineasci priorititile gi cele mai potrivite acliuni pe care le va Tntreprinde;

- identifice misuri concrete de coordonare a activititilor din cadrul institutiei;

- clarifice resursele pe care le poate folosi 9i si identifice ce acliuni trebuie si intreprindS.

La intocmirea Planului anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2023 s-a tlnut
cont, Tn primul rind de scopul Serviciului Public de Asistenti Sociali gi anume prevenirea sau

n limitarea unor situalii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune
sociali.

Temeiul legal il constituie prevederile arL. 112, alin. (3), lit, "b" 9i art.118 din Legea asistenlei
sociale nr. 29212011, cu modificirile gi completdrile ulterioare, ale Legii nr. 5212003 privind

transparenga decizionalS in administratria publici, republicati, precum si ale art. 129, alin.(7), lit.'b',
art.136, alin(1), art. 139, alin(1), art.196, alin(1), lit. "a" din din Ordonanta de Urgenti a Guvernului nr.

57 12019, privind Codul Administrativ.

Fayi de cele prezentate nlai sus, supunem spre analizl gi aprobarea Consiliului Local al

Comunei lvegti proiectul de hotirire aldturat,

Consilier asistent,

Sava Tincula

So.f
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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotlrdre privind aprobarea Planului anual de actiune pentru anul 2023 privind
serviciile sociale la nivelul comunei Ivesti, judetul Galati

Asisten[a social6, prin m[surile gi acliunile specifice, are drept scop dezvoltarea

capacitililor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cre$terea

calit6lii vie!ii gi promovarea principiilor de coeziune qi incluziune socialS.

Serviciul Public de Asistenl6 Sociali este structura specializatd in administrarea gi

acordarea beneficiilor de asistenld socialS gi a serviciilor sociale, infiinlatd la nivel de

compartiment funcfional in aparatul de specialitate al primarului, in scopul asigurdrii aplicirii

politicilor sociale in domeniul :

- protecliei copi lului,

- protec[iei familiei,

- protecfiei persoanelor vdrstnice,

- protecfiei persoanelor cu dizabilit6li,

- protecfiei altor persoane, grupuri sau comunitali aflate in nevoie socialS,

Serviciul Public de Asistenfa Sociali a elaborat planul anual de acfiune privind serviciile

sociale administrate pi finanlate din bugetul consiliului local qi il propune spre aprobare

consiliului local.

Planul anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei lvesti, judetul Galati

cuprinde date detaliate privind numdrul qi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente,

serviciile sociale propuse pentru a fi infiin(ate, bugetul estimat gi sursele de finanlare.

Fala de cele expuse mai sus, supun Consiliului Local spre analizd qi aprobare proiectul de

hot[rAre allturat.

PRIMA



Anexl
Planul local de acfiune pentru anul 2023

privind serviciile sociale administrate gi linanfate
din bugetul Consiliului Local al comunei Ivqti

Av6nd in vedere:
1. Strategia local[ de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobat[ prin Hot[rdrea Consiliului Local

nr. 55 126.10.2018, respectiv urmltoarele obiective operafionale:
) Implementarea unitard gi coerentl a prevederilor legale din domeniul asisten(ei sociale,

corelate cu nevoile gi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
) Actualizarea continul a unei Baze de date care sI cuprindd date privind beneficiarii (date

de contact, v0rst6, nivel de pregdtire gcolarl gi profesional5, adrese de domiciliu etc.),
date privind indemnizaliile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgen[6, ajutoare
pentru incdlzirea locuintei, aloca{ii de susfinere a familiei etc.), cuantumul gi data

n acorddrii acestora, precum qi alte informa{ii relevante pentru oompletareaBazei de date;
F Cregterea gradului de responsabilitate in acordarea de beneficii de asistenf6 sociald gi

actualizarea procedurilor operafionale pentru instituirea gi implementarea mlsurilor de
proteclie social6;

) Depistarea precoce a situaliilor de risc care pot determina separarea copilului de pirinfii
s6i;

) Identificarea gi evaluarea situaliilor copiilor aflafi in dificultate gi modul de respectare a
drepturilor acestora;

F Creqterea numdrului de acfiuni de informare la nivelul comunitfiii in ceea ce privegte
posibilitdfile legale de care pot dispune pdrinlii care pleac[ la muncd in strdin[tate, in
vederea asigurdrii protecfiei fizice qi juridice a copiilor care urmeazI sd r6m0n6 in far[;

F tmbunltdfirea qi dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vdrstnice;
) Menfinerea persoanelor aflate in dificultate in comunitatea de domiciliu prin dezvoltarea

de servicii sociale adecvate;
F Dezvoltarea unei atitudiniproactive gi participative in rdndul persoanelor de etnie rrom[.

2. Strategia nafionalI de dezvoltare a serviciilor sociale;
3. Legea asistenfei sociale w.29212011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

^ 4. Legea w.27212004 privind protec(ia gi promovarea dreptuiilor copilului, cu modific6rile gi

completdrile ulterioare;
5. Legea nr. 1712000 privind asisten{a sociald a persoanelor vdrstnice, republicatd, cu

modificIrile qi completdrile ulterioare;
6. Legea nr. 44812006 privind protectia gi promovarea personaelor cu handicap, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
7. Hotlrdrea nr.79712017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de

organizare gi funcfionare ale serviciilor publice de asisten{E socialE gi a structurii orientative de
personal;
8. Ordinului m. 108612018 privind aprobarea modelului - cadru al Planului anula de acfiune

privind serviciile sociale administrate gi finanfate din bugetul consiliului judefean /consiliul
local/Consiliul General al Municipiului Bucureqti;
9. Programul de interes nafional aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.42712018.



Planul anual de ac{iune privind serviciile sociale oferite de Serviciul Public de Asisten}d

Sociald se elaboreazd in conformitate cu m6surile gi ac{iunile prevdzute in strategia de dezvoltare

a serviciilor sociale la nivelul comunei Iveqtij judeful Galafi, conform art.113, art,ll4 din Legea

nr.272l20ll a asisten{ei sociale, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, precum gi cu

provedorilo art,3, alin,Z, lit.b coroborat cu art.S, alin. 1-6 din anexa 2 din H.G.nr,79712017 .

Planul anual de ac{iune privind serviciile sociale poate fi modificat:

Scopul Serviciului Public de Asisten(d Sociald in intocrnirea Planului anual de ac{iune
aferent anului 2023 are in vedere prevenirea sau depiqirea unor situa(ii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenfi care pot duce Ia marginalizare sau excluziune sociall.

Serviciul urm[regte realizarea scopului prin acordarea de beneficii gi servicii de

asistenfi sociale.

Planul local de ac{iune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate qi V
finan{ate din bugetul Consiliului Local al comunei Ivegti ( U.A.T. a comunei Iveqti)
cuprinde:
l. administrarea, infiinfarea gi finantarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. planificarea activitAtilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la

nivel local - capitolul II;
3. programul de formarea gi indrumare metodologicd a personalului care htcreazd ln domeniul
serviciilor sociale - capitolul III.

CAPITOLUL I
Administrare )infiin{area qi finan{area serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel local*

Semnifica{ia coloanelor din tabelul de rnaijos este urmdtoarea:
A - Buget de stat;
Il - Contribu{ii persoane beneliciare;
C - Alte surse.

B. Servicii sociale propuse spre a fi infiinfate

Sernnificatia coloanelor din tabelul de maijos este urmdtoarea:

Nr
crt

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor
sociale

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea Grad
de

ocupare

Bugetele estimate pe surse
de finanfare, pentru
serviciile sociale existente

Buget
local

Buget
iudetean

A B C

I

TOTAL

2



A - Resurse umane necesare (personal de specialitate,
gospoddrie, intretinere-repara{ii, deservire) ;

B - Justificare;
C - Buget local;
D - Bugetjudetean;
E - Buget de stat;
F - Contribulii persoane beneficiare;
G - Alte surse;

H -Num[r locuri (in paturi).

de ingrijire qi asisten![; personal

CAPITOLUL II
Planificarea activiti{ilor de informare a publicului cu privire la serviciile

sociale existente Ia nivel local in conformitate cu prevederile art. 6 din
Hot6r0rea Guvernului nr. 79712017

l. Revizuirea/Actualizarea informaliilor care se publicd pe pagina proprie de internet / se

afrqeazd la sediul Serviciului Public de Asisten{6 Social6:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acliune privind serviciile sociale administrate qi finanlate din bugetul
Consiliului local;
c) Activitatea proprie gi serviciile aflate in proprie administrare / formulare / modele de cereri in
format editabil, programul instituliei, condilii de eligibilitate, informaliile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc - se actualizeazE cel pufin lunar;
d) Informafii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitEfii administrativ-teritoriale /
subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici sau privafi:

acordate de aceqtia - se actualizeazd lunar;

social6: numdr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile qi personalul / tipul de serviciu,
inregistrate in anul anterior, etc. - se actualizeazd trimestial I anual;

Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesard

Capacitate
clddire/spafiu
necesar
-mp-

A Bugetele
estimate pe

surse de
finanfare,
pentru
serviciile
sociale
propuse
pentru a fi
infiintate

B

Numdr
benef.lzi

H C t E F G



se actualizeazd cel pufin anual;
e) Informalii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente

deconcentrate la nivelul unitalii administrativ-teritoriale - se acttsalizeaz6 cel pu{in trimestrial;

2, Activitali de informare a publicului, altele decdt activitatea de informare a beneficiarului in
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realiz[rii evalu[rii
iniliale, a anchetelor sociale sau a activitdfii de consiliere in cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare qi sensibilizare a comunitdlii, organizate de serviciul public de

asistenld sociali sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asisten{E social6;

6. Organizarea de int6lniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, oryanizalii de voluntariat,
asocialii ale persoanelor beneficiare, etc.;
7. ActivitAfl de informare gi consiliere realizate prin serviciul de asistenf6 comunitard, cum ar fi:
congtientizare qi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune social6, respectarea

drepturilor sociale gi promovarea mdsurilor de asistenf[ sociald, mediere social6, etc.;

8. Mesaje de interes public transmise prin pres6.

CAPITOLUL III
Programul de formare qi indrumare metodologic[ a personalului care

lucreaztr in domeniul serviciilor sociale

l. Propuneri de activitEli de formare profesionalE continud in vederea cregterii performanfei
personalului din structurile proprii / instruire, ?n limita bugetului disponibil:

de calificare

c) sesiuni de instruire, in lirlita bugetului local, pentru:
c.1. personalul din centre confbrm cerinlelor standardelor de calitate;
c.2. asistenli personali;
c.3. ingrij itori inforrnali;
c.4. voluntari.

Num6r de persoane Buset estimat

c.2. 25 7.000 lei

Secretar G Consilier asistent,
Sava Tincu(a

.-s#i-
4

a) cursuri de lonare
Numir de persoane Buset estimat

Personalul de specialitate a
J 7.500 lei

cursufl ca I

Numdr de Dersoane Buget estimat

Personalul de specialitate 0 0

I Delegat,

U"




