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HOTĂRÂREA NR. 37
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.611/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2832/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1611/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bălăşeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

ANEXĂ

Introducere
Prezentul Plan de acțiune privind serviciile sociale oferite la nivelul comunei Bălășești, județul Galați se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bălășești conform Legii asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ministrului muncii și justiției
sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului–cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliul
local/Consiliului General al Municipiului București.
Planul anual de acțiune are obiectiv general asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile
sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălășești (U.A.T comuna Bălășești) 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/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Bălășești este înfiinţat Serviciul Public de Asistență Socială având regim de compartiment funcțional care acorda servicii sociale pe perioada nedeterminata.
În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcționar public – inspector cu studii superioare cu atribuţii de
asistenţă socială, 1 post contractual - inspector.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 25.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești,
conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Bălășești este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, 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 aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, S.P.A.S. al comunei Bălășești îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Bălășești, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii
în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
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d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate.
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent.
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
a)
Persoane adulte cu dizabilităţi: 75;
b) Copii cu dizabilităţi: 6;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 195 de dosare şi 530 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 75 de dosare si 160 de persoane);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 30;
e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 20;
f) Indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav: 20
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Bălășești pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public de Asistență Socială de la nivelul comunei
Bălășești este următoarea:
- 2 persoane responsabile de evidența beneficiilor de asistență socială și cu atribuții în domeniul serviciilor sociale.
Finanțarea serviciilor sociale
Finanţarea S.P.A.S. al comunei Bălășești se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local şi bugetul de stat.
Servicii sociale propuse a fi înființate
Bugetele estimate pe
Capacitate
surse de finanțare, pentru
Denumire
Cod
Capacitate
necesară
serviciile sociale propuse
serviciu
Categorie
serviciu
clădire/spațiu necesar
A
B
pentru a fi înființate
social
beneficiari
social
- mp propus
Număr
H
C
D
E
F
G
benef./zi
-

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul S.P.A.S. de la nivelul comunei Bălășești au următoarele
obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. 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.
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
Capitolul 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.:
Tip curs/sesiune
Personal
Nr. de persoane
Buget estimat
De perfecționare

Inspector cu atribuții de asistență socială

De calificare

-

1
-

Sursa de finanțare

1000

Buget local

-

-
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Inspector cu atribuții de asistență socială
-

Instruire
Îndrumare metodologică

1
-

1000
-

Buget Local
-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Bălășești au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor
vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice,
victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.
Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane,
precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.
Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi
serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi
demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
Funcţionarii din cadrul S.P.A.S. al comunei Bălășești îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi
grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de
comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice.
Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 38
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.676/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3919/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1676/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Barcea, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

ANEXĂ

Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Barcea nr. 12/24.03.2014
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)
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.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.

Nr
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
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1.

8810-I-D-II

2
TOTAL

8790 SF-C
-

Îngrijiri personale la domiciliul
(acordate de îngrijitori, persoane,
asistenți personali profesioniști)
Copii minori
-

22

integral

10%

-

90%

-

-

-

-

-

-

100%
-

-

-

B.
Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).

Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Cămin pentru
persoane vârstnice

8730 CR- VI, II, III

Grădiniță cu program
prelungit

Categorie
beneficiari

Persoane
vârstnice, serviciu
social cu cazare
Copii vârste
preşcolare

Capacitate
necesară

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

Număr
benef./zi

H

-

-

-

A

-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru serviciile
sociale propuse pentru a fi
înființate
C

D

E

F

G

100000
lei

-

-

-

-

B

-

400000
lei

Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 281/2016.
Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local*:
a) Cămin pentru persoane vârstnice
b) Grădinița cu program prelungit.
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții;
3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. .
CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
2
20000 lei
b) cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul din centre
10
50000
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
5
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:
1.
a)
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Teme de interes
Număr de persoane
Buget estimat
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*;
f) altele: ...........................................
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asistenții sociali*: nr. ..................; buget estimat ............... ;
b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 39
din 23 februarie 2021

privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.601/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2822/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1601/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Bereşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

ANEXĂ

Introducere
Prezentul Plan de acţiune s-a elaborat avându-se în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului
Bereşti nr. 7 din data de 28.02.2019;
Obiective specifice de acţiune:
►Obiectiv specific nr. 1: implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
►Obiectiv specific nr. 2: înfiinţarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii sociale la nivelul orașului Berești, județul Galați .
►Obiectiv specific nr. 3: realizarea unor parteneriate public-public, public-privat, cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale şi resurselor
disponibile la nivelul orașului Berești, judeţul Galați iniţiate şi realizate după efectuarea unei analize referitoare la nevoile sociale şi priorităţile comunităţii locale.
►Obiectiv specific nr. 4: dezvoltarea în rândul cetăţenilor tineri a ideii de voluntariat pentru implicarea activă în acţiuni sociale.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti) este structurat
în 3 capitole, respectiv:
►capitolul I: Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;
►capitolul II: Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local / judeţean;
►capitolul III: Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale;
Capitolul l
Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
La nivelul UAT orașul Berești, județul Galați serviciile de asistență socială și de autoritate tutelară sunt asigurate prin intermediul unui serviciu public, cu activitate pe durată
nedeterminată, organizat la nivel de compartiment potrivit Hotărârii Consiliului Local al orașului Berești, judeţul Galați nr. 35/19.12.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții
al funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești, județul Galați și din Serviciile Publice de interes local.
În cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați sunt prevăzute următoarele funcţii:
- 1 funcționar public pe postul de inspector, cu studii superioare;
- 1 funcționar public pe postul de referent, cu studii medii.
Prin H.C.L. nr. 55/2019 privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti, s-a prevăzut un număr de
10 posturi asistenţi personali.
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Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați este o structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în Aparatul de specialitate al primarului localității, 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 aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, judeţul Galați, îndeplineşte în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul UAT orașul Berești prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului
comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor, care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile, care desfăşoară activităţi in domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, judeţul Galați, execută acţiuni în urma cărora sunt identificate categorii de persoane sau grupuri vulnerabile şi
problemele cu care aceștia se confruntă:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate, respectiv: copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului, familii monoparentale şi
familiile tinere. Problemele sociale cu care aceasta categorie se confruntă sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate.
B. Persoanele vârstnicele ale căror probleme sociale sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent.
C. Persoanele cu handicap (minori sau adulţi) care de cele mai multe ori întâmpină probleme cu accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă, situaţia materială precară, probleme în ceea ce
priveşte lipsa locurilor de muncă protejate, atitudinea discriminatorie a societăţii, lipsa profesioniştilor în servicii specializate şi lipsa centrelor rezidenţiale/de zi, specializate pe tipuri de
handicap.
Tipurile de situaţii de dificultate, persoane vulnerabile, dependente sau aflate în risc social şi estimarea numărului de beneficiari;
1. Persoane adulte cu dizabilităţi : numărul acestora este 90;
2. Copii cu dizabilităţi: 10;
3. Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: 9;
4. Indemnizaţii echivalente cu salariul asistentului personal 18;
5. Familii/persoane singure cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat 102 familii/persoane singure şi alocaţii pentru susţinerea familiei): 50;
6. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate: 17;
7. Persoane vârstnice în situaţii de risc (fără copii, cu boli cronice, etc): un număr de 92 persoane cu vârsta cuprinsă între 80 şi 95 ani care locuiesc împreună cu familia.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistenţă Socială de la nivelul UAT orașul Berești, judeţul
Galați este următoarea:
a) persoana responsabilă de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
b) persoana cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.
Finanţarea serviciilor sociale
Finanţarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al UAT orașul Berești, judeţul Galați se asigură din bugetul local şi din cote defalcate din TVA. Finanţarea serviciilor
sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate
În anul 2021, la nivelul orașului Berești, judeţul Galați este necesară identificarea şi amenajarea unui spaţiu locativ pentru adăpostirea temporară a victimelor violentei domestice
care priveşte atât persoana agresată cât şi agresorul pentru care s-a dispus măsura evacuării temporare din domiciliu.
Capitolul ll
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local / judeţean
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială de la nivelul
UAT orașul Berești, judeţul Galați au următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
c) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale in scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
d) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor / structurilor cu atribuţii in monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie a localității (http://orasulBereşti.ro/) a informaţiilor privind:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 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.). Aceste informații se actualizează cel puţin lunar.
d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul / sub 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;
g) situaţii statistice, care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului -se actualizează cel puţin anual;
h) informaţii privind alte servicii de interes public, care nu au organizate compartimente specializate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare a forţei de
muncă) - se actualizează cel puţin trimestrial.
2.3. 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;
2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
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2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, medierea socială etc.;
2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
Capitolul lll
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.:
Sursa de finanțare

2
-

Buget
estimat
1.000
-

10

1.500

Buget local

-

-

-

Tip curs/sesiune

Personal

Număr de persoane

De perfecţionare
De calificare

Asistenţi sociali
Asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap
-

Instruire
Îndrumare metodologică

Buget local
-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al orașului Berești, județul Galați au drept scop exclusiv, sprijinirea /
consilierea persoanelor vulnerabile (copii si persoane vârstnice), prevenirea şi combaterea sărăciei, a riscului de excluziune social (acţiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără
venituri sau cu venituri reduse), si a victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.
Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea privind realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială
şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi
demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 40
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.608/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2829/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1608/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Brăhăşeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești)
Având în vedere:
Măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Brăhășești, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) si (b) din Legea asistenţei sociale nr.
292 /2011, cu modificările si completările ulterioare, respectiv următoarele obiective operaţionale :
a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie)
 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc și/dificultate;
 Activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare
în interior, comunicare;
 Activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de
gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare;
 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării sociale;
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Consiliere psihosocială pentru familie și copil;
Supraveghere;
Informare;
Consiliere familială;
Educație în puericultură;
Reintegrare familială;
Educație extracurriculară;
Socializare și reinserţie socială.

b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost,
victime ale traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.
 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză;
 Promovarea măsurilor active;
 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor;
 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale și a unei hărți a serviciilor sociale existente la nivel local;
 Promovarea serviciilor sociale existente la nivelul comunității locale;
 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale;
 Promovarea implicării comunității locale în procesul de planificare și furnizare a serviciilor sociale;
 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la
nivel comunitar, cât și individual.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei
Brăhășești) cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea ,înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
Crt
.
1.
2
3
4

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
8810 CZC-V-II
8899-CZC-VI
8899 CZPN -V

Denumirea
serviciului
social
Centrul de socializare
şi petrecere a timpului liber
Unitate de îngrijire la
domiciliu
Centrul de
asistenţă comunitară
Centrul de zi pentru
consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii

8899 CZF-I

-120 mp

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
85%
2%
13%
-

120 mp

-

2%

13%

-

120 mp

-

2%

13%

-

2%

13%

-

Capacitate

79,63
mp

Grad de
ocupare

85%
85%
85%

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
Social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

-

-

-

Capacita
te
necesară

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

Resurse umane
necesare (personal
de specialitate, de
îngrijire și asistență;
personal gospodărie
întreținere, reparații
deservire)
-

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale
existente:
Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

Alte
surse

-

-

-

-

-

Justificare

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați.
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul /tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual;
(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București-se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ - teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării inițiale, a
anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tipărite: furnizori de servicii sociale ,organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare;
7..Activitați de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială , respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială , mediere socială etc.
8.Measaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
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a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare

1
Nr. de persoane

Personalul de specialitate
c) Sesiuni de instruire pentru: 1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
2. Asistenți personali;
3. Îngrijitori formali;
4. Voluntari;

Buget estimat
1000 lei
Buget estimat
-

Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenții personali
29
7000
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară
etc.:
Teme de interes
Nr. de persoane
Buget estimat
- în conf. Legea 691/2015
2
1000
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;
f) altele :..0.
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale;
a) pentru asistenți sociali: nr. 0- ; buget estimat : 0- ;
b) pentru psihologi :nr. -0 ; buget estimat: 0- ;

HOTĂRÂREA NR. 41
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.670/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3913/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1670/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Cerţeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

ANEXĂ

Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020 - 2024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cerţeşti nr. 5/30.01.2020, respectiv următoarele obiective
operaţionale/direcţii de acţiune:
a) Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari)
b) 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, precum
şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date
c) Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cerţeşti
d) Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc.
e) Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale
2. Acordul de aderare a unităţii administrativ–teritoriale comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Judeţului Galaţi.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti), cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
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2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea şi finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale existente:
Nr. Crt.

Cod serviciu social,
conform Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului social

Capacitate

-

-

-

-

Grad de
ocupare

Buget local

-

-

Buget judeţean

Buget de stat

Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte surse

-

-

-

-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare(personal de specialitate, de îngrijire si asistenţă, personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
B – Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;

Denumirea
serviciului social
propus

Cod
serviciu
social

-

-

Categorie
beneficiari

-

Resurse
umane
necesare
(personal de
Capacitatea
Capacitate
specialitate,
necesara
clădire/
de îngrijire
spaţiu
şi asistenţă;
necesar
personal
- mp gospodărie,
Nr. locuri
Nr.
întreţinere(în
benef./
reparaţii,
paturi)
zi
deservire)
-

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale
existente:

Buget
local
lei

Buget
judeţean

-

-

Buget de
stat

-

Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte
surse

-

-

Justificare

VALOARE
TOTALA
PROIECT

lei

LEI
-

-

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/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 administrativ – teritoriale / 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 către aceştia – se actualizează lunar;
II. serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: număr 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 comunei Cerţeşti - 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 centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Realizarea şi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile sociale oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile particulare ale fiecărei categorii de
beneficiari;
5. Prezentarea pe pagina oficiala a comunei Cerţeşti la secțiunea de Asistenţă Socială a activităţilor desfăşurate şi a informaţiilor relevante cu privire la modificările legislative apărute privind
acordarea beneficiilor sociale;
6. Organizarea unor campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii organizate de direcţie sau în colaborare cu alte instituţii publice de interes local cu privire la promovarea serviciilor
sociale ale direcţiei;
7. Organizarea unor întâlniri cu furnizorii de servicii sociale acreditaţi, organizaţii de voluntariat, reprezentanţi ai persoanelor beneficiare;
CAPITOLUL III
Programul de formare și 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
Funcţionari publici

Nr. de persoane
1

Buget estimat
2500

-

Nr. de persoane
-

Buget estimat
-

b) cursuri de calificare

c) sesiuni de instruire pentru:
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c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali - ;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;
d) organizarea de întâlniri 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
-

-

-

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:
a) pentru asistenți sociali : nr. __-__; buget estimat ___-____ ;
b) pentru psihologi : nr. __-__; buget estimat__________;

HOTĂRÂREA NR. 42
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.607/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2828/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1607/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Drăguşeni, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni)
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale respectiv următoarele obiective operaţionale:
a) Obiective generale:
- diversificarea şi dezvoltarea serviciilor în comunitate;
- întărirea solidarităţii comunitare şi reducerea sărăciei prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale;
- dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
- prevenirea problemelor şi marginalizării sociale;
- combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice;
- identificarea persoanelor aflate în situaţii dificile, care trăiesc în condiţii de insecuritate materială şi socială.
b) Obiective specifice:
- înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (nivelul de pregătire şcolară şi profesională etc.), date privind indemnizaţiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, alocaţii pentru susţinerea familiei, ajutoare materiale etc.), cuantumul şi data acordării, precum şi alte informaţii;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- realizarea unor campanii şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;
- organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate;
- pregătirea continuă a personalului;
- asigurarea dreptului copiilor la educaţie;
- acreditarea serviciilor de asistenţă socială acordate de Primăria comunei Drăguşeni.
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Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni ( U.A.T. a comunei
Drăguşeni cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare si îndrumare metodologica a personalului in domeniul serviciilor sociale – capitolul III;
CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
crt.

Cod serviciul social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale

Denumirea
serviciului social

Capacitate

Grad de
ocupare

-

-

-

-

1.
Total

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget de
persoane
Alte surse
local
județean
stat
beneficiare
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Denumire
serviciu
social propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate necesară

Nr.
benef/
zi
-

-

-

-

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

Resurse umane
necesare
(personal de
specialitate de
îngrijire si
asistenta;
personal
gospodărie,
întreținerereparații
deservire

-

-

Nr.
locuri
(in
paturi)
-

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru
serviciile sociale propuse a fi înființate

Buget
local

Buget
județean

Buget
de
stat

Contribuții
persoane
beneficiare

Alte
surse

Justificare

-

-

-

-

-

-

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru realizarea obiectivelor specifice bugetului estimat pentru anul 2021.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:
a) b)2. Capitole de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii;
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare : CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare 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 serviciului public de asistenţă socială;
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean/Consiliul Local;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare-formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţii privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puţin lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ teritoriale/subdiviziuni 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, date 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 şi al sectoarelor municipiului Bucureşti – se actualizează cel puţin anual.
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – se actualizează cel puţin trimestrial;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau
activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizori de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizarea şi sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială,
respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL 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
Nr. de
Buget estimat
Personal de specialitate
2
1500
b) cursuri de calificare
c) sesiuni de instruire pentru:

Nr. persoane
-

Buget estimat
-
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c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari
Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenți personali
30
10500
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitara etc. :
Teme de interes
Nr. de persoane
Buget estimat
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:
a) pentru asistenţi sociali: nr. -; buget estimate -;
b) pentru psihologi: nr. - ; buget estimat : -

HOTĂRÂREA NR. 43
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.604/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2825/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1604/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei Fârţăneşti), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Fârţăneşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)
În conformitate cu Strategia locală,cu dispozițiile art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) şi art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se
întocmește Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2021.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei
Fârțănești) 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/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
Capitolul I. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Fârțănești este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
1.Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
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Nr.
crt.
1.
TOTAL

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale
-

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
local

Buget
județean

A

B

C

-

-

-

-

-

În cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Fârțănești sunt prevăzute următoarele funcții: 1 asistent social, funcţionar public cu atribuții de asistent social, cu studii
superioare administrative.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/25.05.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Fârțănești,
conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fârțănești, s-a prevăzut un
număr de 6 posturi asistenți personali.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fârțănești este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de UAT Fârțănești, 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 aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Compartimentul de Asistenta Sociala al comunei Fârțănești îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Fârțănești, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii
în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
Compartimentul de Asistenţă Socială din comuna Fârțănești vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere şi informare pentru a putea beneficia de toate prestaţiile sociale
conform legislaţiei în vigoare.
Potrivit Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune persoanele aflate în dificultate vor beneficia de venitul minim de incluziune începând cu 01.01.2021, până atunci însă
se va aplica Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de incluziune se acordă pentru persoanele
lipsite de venituri sau ale căror venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, astfel dacă în anul 2019 au beneficiat de ajutor social un număr mediu de
120 de familii pentru care lunar s-a plătit din Bugetul de stat 275.mii lei lei. Estimăm că în anul 2021 numărul beneficiarilor va scădea la 60 iar suma necesară va fi de 135 mii lei lunar.
Ajutorul pentru familia cu copii se acordă familiilor care au unul sau mai mulţi copii în întreţinere şi realizează venituri reduse. În anul 2021 vor beneficia de alocaţia pentru
susţinerea familiei un număr de 80 de familii, sumele acordate fiind suportate din Bugetul de Stat. Estimăm că în anul 2021 numărul de familii beneficiare va ajunge la 142. Suplimentul
pentru locuire se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri reduse. În perioada noiembrie 2019 – martie 2021 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei un număr de
353 persoane pentru care din Bugetul de stat se vor plăti 75.000 lei. Estimăm că numărul cererilor în perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022 va fi de 400 de cereri. Indemnizaţia
şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav: indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a
monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială
la nivelul la care situaţia lor o cere. În cursul anului 2020, un număr mediu lunar de 55 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul
grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean
Galaţi. Din totalul celor 54 persoane un număr de 34 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizaţie iar diferenţa de 20 au beneficiat de asistent personal. Plata pentru indemnizaţia
persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali pentru anul 2020 a fost de aproximativ 1.300.000 lei aceasta fiind suportată de bugetul local. Pentru anul 2021 estimăm că indemnizațiile
lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 660.000 lei, iar pentru asistenții personali valoarea anuală a salariilor va fi 620.000 sumă acordată de la bugetul local şi alocări
din bugetul judeţean.
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
Compartimentul de asistenţă socială care funcţionează în baza HG 797/2017 cu modificările şi completările ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de
exemplu: analizează situaţia minorilor şi propune o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt
monitorizate periodic. Pentru aceasta, se vor efectua anchete sociale la toate familiile cu copii aflaţi în situaţii de risc sau familiei aflate în situaţii de risc,având în vedere situaţia socio economică la nivelul comunei Fârțănești. Pentru prevenirea eşecului şcolar şi a abandonului şcolar, mediatorul şcolar va monitoriza în anul 2021 situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în
situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor.
Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul Compartimentului va participat la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor
sociale. În anul 2019 se estimează un număr de 11 anchete sociale necesare elevilor pentru a beneficia de programul „Bani de Liceu”, iar pentru copiii cu handicap care necesită orientarea
şcolară un număr de 9 anchete sociale. Totodată personalul din cadrul compartimentului, în anul 2021 a întocmit fişe de observaţie şi fişe de risc pentru 15 copii care au un părinte/ambii părinţi
plecaţi la muncă în străinătate. Pentru anul 2021 vor fi monitorizaţi cei 15 de copii ai căror părinţi sunt în străinătate, personalul specializat va întocmi pentru fiecare copil în parte planul de
servicii. Se vor efectua în anul 2021, trimestrial, rapoarte de monitorizare pentru cei 4 copii aflaţi în risc de instituire măsură de protecţie alternativă în tutelă şi se vor identifica noi cazuri care
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necesită instituirea acestei măsuri de protecţie alternativă. Compartimentul de Asistenţă Socială va menţine şi se va dezvolta în anul 2021 colaborarea cu instituţii şi cu asociaţii, fundaţii şi
ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor.
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare: în anul 2020 ajutoarele de înmormântare au fost în valoare de 19.900 lei de la bugetul local iar pentru anul 2021 se estimează un necesar în
cuantum de aproximativ 30.000 lei de la bugetul local pentru ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare care se acordă în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
Persoane adulte cu dizabilităţi: 43 ;
Copii cu dizabilităţi: 11;
Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 104 dosare; alocații pentru susținerea familiei: 68);
Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 15;
Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice etc.): 32;
Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 20.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Fârțănești pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei
Fârțănești este următoarea:
a) persoană responsabilă cu evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială şi alte atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.
Finanțarea serviciilor sociale
Finanţarea Compartimentului Public Local de Asistență Socială al comunei Fârțănești se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă
socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.
2. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
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social
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social

Categorie
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Îngrijire la
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pentru persoane
vârstnice
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vârstnice
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Necesara

Capa
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-mp-
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Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local de Asistență Socială de la
nivelul comunei Fârțănești au următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.primariaFărţăneşti.ro) a informaţiilor privind:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 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 administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
(l) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;
(ll) 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;
(lll) 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 (spre exemplu servicii de ocupare a forței de
muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial;
2.3. 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 centrelor de zi;
2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
2.8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
Capitolul 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.:
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Tip curs/sesiune
De perfecţionare
De calificare
Instruire
Îndrumare metodologică

Personal
Asistenţi sociali
-

Nr. de persoane
1
-

Sursa de finanțare
Buget local
-

Buget estimat
7.500 lei
-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Compartimentului Public Local de Asistență Socială al comunei Fârțănești au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea
copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor
vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
C2
5
5000
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară
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:
a) pentru asistenţi sociali nr. ………..; buget estimat …………….;
b) pentru psihologi: nr. ……………; buget estimat ………………;
Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în
domeniul în care aceasta activează.

HOTĂRÂREA NR. 44
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.673/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3916/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1673/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Folteşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)

ANEXĂ

Având în vedere Strategia Locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Folteşti nr. 21/26.06.2014, respectiv următoarele
obiective operaţionale:
OBIECTIVUL 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 comunei Folteşti.
OBIECTIVE SPECIFICE:
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1. Obiectiv specific: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);
2. Obiectiv specific: 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, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
3. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Folteşti;
4. Obiectiv specific: 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 comunei Folteşti iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
5. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)
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.
CAPITOLUL I: Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local;
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A- Buget de stat;
B- Contribuţii persoane beneficiare;
C- Alte surse.
Nr.crt.

Cod serviciu social, conf.
Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea
serviciului social

Grad de
ocupare

Capacitate

1.
Total
B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate.
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea;
A- Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere reparaţii, deservire);
B- Justificare;
C- Buget local;
D- Buget judeţean
E- Buget de stat;
F- Contribuţii persoane beneficiare;
G- Alte surse;
H- Număr locuri (în paturi)
Denumire
serviciu social
propus

Centru de zi
pentru consiliere
și sprijin pentru
părinți și copii

Cod serviciu
social

8899CZ-F-I

Categorie
beneficiari

Copii /părinţi
aflaţi in situaţie
de risc social

Capacitate necesară
Nr.benef./zi
Nr.benef./zi

H

30

-

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget local
Buget județean
A B C
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
m.p.

A

Bugetele estimate pe sursele de finanțare,
pentru serviciile sociale propuse pentru a
fi înfiinţate:
C
D
E
F
G

40

1

300
mii
lei

B

Vârstnici aflaţi in
50
situaţie de risc
10
1
mii
social
lei
C.
Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operaţional/ direcţiei de acţiune.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
D.
Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:
1.
Serviciile sociale eligibile / neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local
a). ……….b) ……….
2.
Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii;
3.
Bugetul estimat al programului de subvenţionare …………………………..
Unitate îngrijire
la domiciliu

8810ID-I

CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr. 797/2017
1. Revizuirea/ actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul serviciului public 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/ judeţean;
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 administrativ teritoriale/ subdiviziunii administrativ teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;
(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 şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - 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 socialei;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale compartimentului de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, 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.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
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CAPITOLUL 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
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Buget estimat
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali*7);
c.4. voluntari*8);
Nr. de persoane
Buget estimat
.................................
38
897.000 lei
d) organizarea de întâlniri 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
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional*9);
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: a)
pentru asistenţi sociali*10): nr. .............; buget estimat ...........;
b) pentru psihologi: nr. ...............; buget estimat .................;

HOTĂRÂREA NR. 45
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.610/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2831/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1610/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Fundeni, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

ANEXĂ

Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Fundeni nr. 7/30.04.2015
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni) cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.

Serviciile sociale existente la nivel local
Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Fundeni este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
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În cadrul Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcţionar public pe postul de consilier, grad profesional superior, care este
ocupat şi un post de funcţie publică de execuție de consilier debutant care este vacant.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 31.07.2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni, conform
prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, 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 aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Fundeni îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Fundeni, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea anchetei sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea
prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap.
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
a)
Persoane adulte cu dizabilităţi: 111;
b) Copii cu dizabilităţi: 16;
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 48; beneficiari de alocații pentru susținerea familiei: 72);
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 36;
e) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 25.
Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Fundeni pentru asigurarea funcţionării Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul comunei
Fundeni este următoarea:
a) persoană responsabilă de evidenţă beneficiilor de asistenţă socială și cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor personali.
Finanțarea serviciilor sociale
Finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Fundeni se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură
din bugetul local și bugetul de stat, potrivit legii.
B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire
serviciu
Social
propus

Centru de zi de
consiliere și
informare

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Capa
citate
clădire/
spațiu
nece
sar
-mp-
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Persoane cu
deficiențe
fizice,
senzoriale,
psihice, parte
din ele
neîncadrate în
gradul de
handicap și
neluate în
evidența
serviciilor de
specialitate,
victime ale
violenței

10

9

Resurse umane
necesare(personal
de specialitate, de
îngrijire și asistență;
personal gospodărie
întreținere,reparații
deservire

Personal de specialitate

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale
existente:
Buget
local

Buget
Jude
țean

Buget
de stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

Alte
surse

X

-

-

-

-

Justificare

-
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CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet /se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați.
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială : nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul /tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual;
(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București-se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ – teritoriale –se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării inițiale, a
anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității ,organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tipărite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare;
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
5000 lei
b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c) Sesiuni de instruire pentru:
1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
2. Asistenți personali;
3. Îngrijitori formali;
4. Voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenții personali
25
7500 lei
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor , orașelor,comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare
intercomunitară etc.:
Teme de interes
Nr. de persoane
Buget estimat
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;
f) altele :...
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale;
a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 46
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.677/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3920/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1677/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Ghidigeni, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)

ANEXĂ

Având în vedere:
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/20.12.2018, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:
Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem 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 comunei Ghidigeni în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011.
Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Ghidigeni
Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost;
F. Alte persoane aflate în risc social.
Beneficii sociale
1. Venitul minim garantat
În anul 2020 au fost în plată în medie un număr de 500 dosare.
În prezent se afla în plată la venitul minim garantat 557 dosare având un număr total de 1753 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la bugetul
de stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi.
Din fonduri de la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzută în bugetul pe anul 2021 la acest capitol a
fost de 174 mii lei.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent
personal.
În cursul anului 2020 un număr de 74 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați, sumele necesare plăţii acestor drepturi
fiind prevăzute în bugetul local.
In prezent în evidența Primăriei Ghidigeni sunt un număr de 44 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 30 indemnizaţii de însoţitor.
Şi în bugetul anului 2021 a fost prevăzută suma de 1.110 mii lei necesară plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă
de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2020 au fost în plată în
medie un număr de 370 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la bugetul de stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi. În prezent un număr de 375
familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.
4. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2020 (sezon rece 2019 - 2020) au fost depuse un număr de 183 cereri pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi.
Pentru sezonul rece 2020/2021 au fost depuse până în prezent un număr de 120 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi.
Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galaţi, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.
1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Ghidigeni cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale
copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
2. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea
Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor
elaborate de către acestea.
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Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate) este cu impedimente, deoarece părinţii nu anunţă Primăria Ghidigeni
atunci când pleacă la muncă în străinătate.
Planul anual de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)
cuprinde:
1.
Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
Programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
1.Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Cod serviciu
Nr.
social, conform
crt.
Nomenclatorului
serviciilor sociale
1.
TOTAL
-

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

2. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Denumire
serviciu
social
propus

Centru
comunitar
integrat

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

8899CZ-PN-V

Familii monoparentale
Gravide cu minori în
întreținere
Șomeri
Persoane cu vârsta peste
60 ani
Persoane cu boli cronice
Persoane cu dizabilităţi

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi

H

20/zi

1

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

580

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru serviciile sociale
propuse pentru a fi înființate

A
C

D

x

E

F

B

G

x

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c)
Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d)
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
I.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
III.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e)
Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial;
2.
Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.
Telefonul verde;
4.
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.
a)

Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:
cursuri de perfecționare

Personalul de specialitate
b)

cursuri de calificare

Număr de persoane
3

Buget estimat
0
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Personalul de specialitate

Număr de persoane
3

Buget estimat
0

c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*

c.2.

Număr de persoane
40

Buget estimat
0

Pentru anul 2021 Primăria Comunei Ghidigeni prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Ghidigeni:
Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susținere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:
Stabilirea sarcinilor;
Actualizarea procedurilor de lucru
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate:
Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a unor obiective comune în acest sens;
Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale:
Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora;
Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială:
Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au
stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de
atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2021.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:
Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare.
Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse
investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 47
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.609/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2830/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1609/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Gohor, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

ANEXĂ

Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem 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 comunei Gohor în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011.
Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Gohor.
Grupuri ţintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost;
F. Alte persoane aflate în risc social
Beneficii sociale
1. Venitul minim garantat
În anul 2019 au fost în plată în medie un număr de 175 dosare.
În prezent se află în plată la venitul minim garantat 191 dosare având un număr total de 354 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul
de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi.
Din fonduri de la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzută în bugetul pe anul 2021 la acest capitol este
de 75.000 lei.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent
personal.
În cursul anului 2019 un număr de 59 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați, sumele necesare plăţii acestor drepturi
fiind prevăzute în bugetul local.
In prezent în evidența Primăriei Gohor sunt un număr de 1 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si 66 indemnizații de însoţitor.
Şi în bugetul anului 2021 a fost prevăzută suma de 1130 mii lei necesară plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă
de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2019 au fost în plată în
medie un număr de 77 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galați. În prezent un număr de 61
familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.
4. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2019 (sezon rece 2019-2020) au fost depuse un număr de 62 cereri pentru încălzirea locuinţei cu
combustibili solizi.
Pentru sezonul rece 2020/2021 au fost depuse până în prezent un număr de 22 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi.
Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galaţi , care analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.
1.
Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar. Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Gohor cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
2.
Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii
de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de
lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către
acestea .
Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate), este cu impedimente, deoarece părinții nu anunță Primăria comunei
Gohor atunci când pleacă la muncă în străinătate.
Planul anual de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. comuna Gohor) cuprinde:
1.
Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
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CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
1.Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Cod serviciu
Denumirea
Nr.
social, conform
serviciului
crt.
Nomenclatorului serviciilor
social
sociale
1.
TOTAL
-

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

2.Servici sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Denumire
serviciu
social
propus
Centru de zi pentru
copii aflați în
dificultate şi
familiile acestora
Serviciu de
consiliere şi mediere
socială a
persoanelor cu
dizabilităţi

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

Număr
benef./zi

H

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate

A

C

8899CZ-F-I

Familii aflate în
situații de risc

30

1

150

8899CZ-F-I

Persoane cu
dizabilităţi

67

-

-

D

x

E

F

B

G

x

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c)
Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare/formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d)
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
IV.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
V. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
VI. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e)
Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial;
2.
Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.
Telefonul verde;
4.
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
1.
a)

Pentru anul 2021 Primăria Comunei Gohor prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Gohor:
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Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susținere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:
Stabilirea sarcinilor;
Actualizarea procedurilor de lucru.
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate:
- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor
obiective comune în acest sens;
- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale:
- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
- Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
- Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială:
- Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2021.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:
- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit de legislaţia în vigoare.
Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse
investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 48
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.603/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2824/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1603/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti), prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Iveşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/26.10.2018, respectiv următoarele obiective operaționale:

ANEXĂ
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 Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
 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 încălzirea locuinţei, alocaţii de susţinere a familiei etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi
alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
 Creşterea gradului de responsabilitate în acordarea de beneficii de asistenţă socială şi actualizarea procedurilor operaţionale pentru instituirea şi implementarea măsurilor de protecţie
socială;
 Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
 Identificarea şi evaluarea situaţiilor copiilor aflaţi în dificultate şi modul de respectare a drepturilor acestora;
 Creşterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinții care pleacă la muncă în străinătate, în vederea
asigurării protecției fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în țară;
 Îmbunătățirea şi dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice;
 Menținerea persoanelor aflate în dificultate în comunitatea de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate;
 Dezvoltarea unei atitudini proactive şi participative în rândul persoanelor de etnie rromă.
2. Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale;
3. Programul de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2018.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Serviciul Public de Asistenţă Socială se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Iveşti, județul Galați, conform art. 113, art. 114 din Legea nr. 272/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cu prevederile art. 3, alin. 2, lit. b coroborat cu art. 5, alin. 1-6 din anexa 2 din H.G. nr. 797/2017.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat:
 ca urmare a unor modificări apărute în structura Serviciul Public de Asistenţă Socială,
 ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative.
Scopul Serviciului Public de Asistenţă Socială în întocmirea Planului anual de acţiune aferent anului 2021 are în vedere prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate
sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Serviciul urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii de asistenţă sociale.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti) cuprinde:
1.
administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.

Nr.
crt.
1.
TOTAL

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului serviciilor
sociale
-

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

B.
Servicii sociale propuse spre a fi înființate:
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).

Denumire
serviciu
social
propus
Serviciu
comunitar integrat

Cod
serviciu
social

8899CZ-PNV

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi

Persoanele aflate în
situaţie de nevoie

170 beneficiari
/ 5 pe zi

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

A

-

Specialisti în
domeniul social,
medical, școlar

H
-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate
C

D

E

F

G

-

-

-

-

X

B

-

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet / se afișează la sediul Serviciului Public de Asistență Socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c)
Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare / modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc – se actualizează cel puțin lunar;
d)
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale / subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici sau privați:
VII. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
VIII. serviciile sociale care funcționează în cadrul / coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial / anual;
IX.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e)
Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale – se actualizează cel puțin trimestrial;
2.
Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.
Telefonul verde;
4.
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
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5.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.
a)

Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii / instruire, în limita bugetului disponibil:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
4
20.000 lei

b)

cursuri de calificare

Număr de persoane
Personalul de specialitate
0
c)
sesiuni de instruire, în limita bugetului local, pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari.
Număr de persoane
c.2.
21

Buget estimat
0

Buget estimat
5.250 lei

HOTĂRÂREA NR. 49
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.678/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3921/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1678/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Jorăşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)

ANEXĂ

Având în vedere:
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2016-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jorăști nr. 9 din 25.08.2016 cu
următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
a) Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în comuna Jorăşti prin înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind
beneficiile sociale acordate și persoanele/familiile beneficiare ale acestora.
b) Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Compartimentului de Asistenţă Socială prin stabilirea/actualizarea procedurilor de lucru.
c) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor și alți factori interesați din
comunitate precum și prin utilizarea experienței dobândite.
d) Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, obiectiv realizat prin evaluarea, monitorizarea și calificarea profesională a personalului.
e) Promovarea activităților de asistență socială în comunitate obiectiv realizat prin campanii de informare și distribuirea de materiale informative.
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f) Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială prin identificarea persoanelor aflate în situații de risc social, informarea și consilierea persoanelor
aflate în situații de risc social.
g) Promovarea acordării tichetelor sociale conform Legii nr.248/2015 prin identificarea potențialilor beneficiari de tichete sociale și responsabilizarea părințiilor privind frecventarea
unităților de învățământ.
Planul local de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăști (U.A.T. Jorăști) cuprinde:
Capitolul 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale la nivel local.
Capitolul 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
Capitolul 3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.
CAPITOLUL l
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Prestații sociale
Nr.
crt

Denumirea serviciului social

Capacitate

1.

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Conform
nevoilor

2.
3.
4.
5.
6.

Ajutoare pentru încălzirea locuinței
pentru beneficiarii de venit minim
garantat
Îngrijire persoane cu handicap la
domiciliu (copii cu handicap gravasistenți personali)
Plata indemnizației pentru persoane
cu handicap grav

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente
Contribuții
Buget
Buget
Buget de stat
persoane
Alte surse
local
județean
beneficiare

Grad de
ocupare

6000 lei

86 familii

100%

24940 lei

7

100%

107534
lei

18

100%

290736
lei

Conform
nevoilor

Acordarea de ajutoare de urgență

10000

Servicii de informare/consiliere/
monitorizare copii cu părinți plecați
la muncă în străinătate
Servicii de distribuire ajutoare
POAD

-

A. Serviciile sociale existente la nivel local.
Nr.
crt

Cod
serviciu
social

Denumirea
serviciului social
-

1.

Capacitate

Grad de
ocupare

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente
Contribuții
Buget
Buget de
Buget local
persoane
județean
stat
beneficiare
-

-

-

-

Alte
surse
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Nr.
Crt.

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Capacitate
clădire/spațiu
necesar mp

Resurse
umane
necesare
(personal de
specialitate,
de îngrijire și
asistență;
Personal
gospodărie,
întreținerereparații,
deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile propuse
a fi înființate

Buget
local

Buget
județean

Buget de
stat

Contribuții
persane
beneficiari

Alte
surse

justificare

Nr.
nr. locuri
Benefic
(în
iari /zi
paturi)
1.
2.

3.

8899
CZ-FI
8810
ID-II
8810
CZ-V-II

Părinți și
copii
Persoane
vârstnice
Persoane cu
risc de a fi
excluse
social

5000
200
mii €

Fonduri
europene

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Legea nr. 98/2016.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
- În anul 2021 nu se propune contractare de servicii sociale.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:
- nu este cazul
CAPITOLUL 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 serviciului public 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;
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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 administrativ teritoriale
acordate de furnizori publici ori privaţi:
 lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
 serviciile sociale care funcţionează în cadrul 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;
 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 - 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;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă socială, 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.;
8. Asigurarea transparenței decizionale, accesului la informație. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL 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
b) cursuri de calificare

Nr. de persoane

Buget estimat

1

4000

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate
c) sesiuni de instruire pentru:
- personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate – nu este cazul
- asistenţi personali - îngrijitori informali - nu este cazul
- voluntari - nu este cazul
Personalul de specialitate
îngrijitori informali
asistenţi personali

-

Nr. de persoane

Buget estimat

7

7000

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară
etc. - Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri.
Teme de interes

Nr. de persoane

Buget estimat

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional*9);
- Nu sunt prevăzute sesiuni
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:
Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte.
a) pentru asistenţi sociali: nr.
; buget estimat – ;
b) pentru psihologi: nr. - ; buget estimat - ;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 50
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.606/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2827/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1606/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Măstăcani, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)
Având în vedere:
Măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Măstăcani, conform art. 112 alin. (3), lit. a) şi b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv următoarele obiective operaţionale:
a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie)
 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc și/dificultate;
 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării sociale;
 Prevenirea și combaterea neglijării, abuzului și violenței asupra persoanelor vârstnice;
 Asigurarea de igienă a locuinței;
 Efectuarea de cumpărături;
 Activități de menaj (inclusiv spălat haine și călcat);
 Facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de petrecere a timpului liber;
 Activități de administrare și gestionare (sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente)
 Responsabilizarea familiei pentru creșterea ,îngrijirea și educarea propriilor copii;
 Prevenirea și reducerea abandonului școlar datorat unor cauze socio-economice;
 Prevenirea excluziunii și marginalizării sociale a copiilor aflați în situație de vulnerabilitate;
 Informarea privind drepturile și responsabilitățile potrivit legislației în domeniul asistenței sociale, informarea asupra situațiilor de risc informații pentru acces la servicii specializate la
nivel local și județean prin activarea rețelelor de specialiști din domeniul serviciilor, sociale, informare adresată familiei extinse privind importanța educației;
b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost,
victime ale traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.
 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză;
 Promovarea măsurilor active;
 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor;
 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale și a unei hărți a serviciilor sociale existente la nivel local;
 Promovarea serviciilor sociale existente la nivelul comunității locale;
 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale;
 Promovarea implicării comunității locale în procesul de planificare și furnizare a serviciilor sociale;
 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la
nivel comunitar, cât și individual;
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)
cuprinde:
1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Cod serviciu social,
Denumirea
Nr.
conform
serviciului
Crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
Cămin de
1.
8730 CR-V-I
bătrâni
2.
After school

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare

Capacitate

Grad de
ocupare

15

12

341 550

-

-

96 000

-

12

12

65 000

-

-

-

-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu
Social
propus
Serviciu de asistență,
consiliere socială,
informare cu privire la
drepturi și obligații

Cod
servic
iu
social

Categori
e
benefici
ari

Capacita
te
necesara

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

Resurse umane
necesare(personal
de specialitate, de
îngrijire și asistență;
personal gospodărie
întreținere,reparații
deservire

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile
sociale existente:
Buget
local

Buget
județean

Buget
de
stat

Contribuții
Persoane
beneficiare

-

-

-

-

Alte
surse

Justificare
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-

-

-

-

-

-

-

-

Servicii suport
pentru persoane
vârstnice

Servicii de socializare
pentru persoane cu
risc de a fi excluse
social

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet /se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;
c)Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate , pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;
d)Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați.
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul /tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual;
(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București-se actualizează cel puțin anual;
e)Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale –se actualizează cel puțin trimestrial;
2.Activitați de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.Telefonul verde;
4.Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.Organizarea de întâlniri tipărite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare;
7.Activitați de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială , respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.
8.Measaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
a) cursuri de perfecționare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
2
3500 lei
b) cursuri de calificare
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c) Sesiuni de instruire pentru: 1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate ;
2. Asistenți personali ;
3. Îngrijitori formali ;
4. Voluntari;
Nr. de persoane
Buget estimat
Asistenții personali
0
0
d)organizarea de întâlniri 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
- în conf. Legea 691/2015
-2
1000
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;
f)altele :..0.
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale;
a) pentru asistenți sociali: nr. 0- ; buget estimat : 0- ;
b) pentru psihologi :nr. -0 ; buget estimat: 0- ;

HOTĂRÂREA NR. 51
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.672/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3915/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1672/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
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Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Movileni, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

ANEXĂ

Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Movileni nr. 6/17.01.2019, respectiv următoarele obiective operaţionale:
a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie):
 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc și/dificultate;
 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării sociale;
 Prevenirea și combaterea neglijării ,abuzului și violenței asupra persoanelor vârstnice;
 Asigurarea de igienă a locuinței;
 Efectuarea de cumpărături;
 Activități de menaj (inclusiv spălat haine și călcat);
 Facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de petrecere a timpului liber;
 Activități de administrare și gestionare (sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente);
 Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;
 Prevenirea și reducerea abandonului școlar datorat unor cauze socio-economice;
 Prevenirea excluziunii și marginalizării sociale a copiilor aflați în situație de vulnerabilitate;
 Informarea privind drepturile și responsabilitățile potrivit legislației în domeniul asistenței sociale, informarea asupra situațiilor de risc informații pentru acces la servicii specializate la
nivel local și județean prin activarea rețelelor de specialiști din domeniul serviciilor, sociale, informare adresată familiei extinse privind importanța educației;
b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost,
victime ale traficului de persoane, precum și persoane private de libertate:
 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză;
 Promovarea măsurilor active;
 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor;
 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale și a unei hărți a serviciilor sociale existente la nivel local;
 Promovarea serviciilor sociale existente la nivelul comunității locale;
 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale;
 Promovarea implicării comunității locale în procesul de planificare și furnizare a serviciilor sociale;
 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la
nivel comunitar, cât și individual.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. Comuna Movileni) cuprinde:
1. Date privind administrarea , înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea ,înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.
Crt.
1.
Total

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
-

Denumirea
serviciului
social

Capaci
tate

Grad de
ocupare

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile sociale existente:
Contribuții
Buget
Buget
Buget
Alte
Persoane
local
județean
de stat
surse
beneficiare
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire
Serviciu
Social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Capacitate
clădire/
spațiu
necesar
-mp-

Resurse umane
Necesare
(personal
de specialitate, de
îngrijire și
asistență;
personal
gospodărie

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale
existente:
Alte
Contribuții
surse
Buget
Buget
Buget
Persoa
local
județean
de stat
ne
beneficiare

Justificare
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întreținere,
reparații
deservire)
Centru de zi pentru
consiliere şi sprijin pentru
familie şi copii
-Serviciu de asistență,
consiliere psihosocială
Îngrijiri personale la
domiciliu acordate de
îngrijitori persoane,
asistenţi personali
profesionişti pentru ajutor
în realizarea activităţilor
vieţii zilnice
Centru de zi pentru
consiliere şi informare,
integrare/reintegrare
socială, asistenţă
comunitară

8899CZ
-F-C-I

Părinți
și
copii

-

-

-

-

8810IDII

Persoane
vârstnice

-

-

-

-

8899CZ
-PNIII,IV,V

Persoane
aflate în
nevoie

Fonduri
europene
nerambursabile
-

-

-

-

Participare
UAT
Comuna
Movileni în
cadrul
proiectului
„Servicii
integrate
destinate
comunităţilor din GAL
Siretul
Verde”

CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet /se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare –formulare /modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate ,informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate , pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați.
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul /tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.-se actualizează trimestrial /anual;
(iii) situații statistice care privesc serviciile organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București-se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ - teritoriale –se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării inițiale, a
anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității ,organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tipărite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare;
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.
a) cursuri de perfecționare
Nr. De persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
1000 lei
b) cursuri de calificare
Nr. De persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
c) Sesiuni de instruire pentru:
1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
2. Asistenți personali;
3. Îngrijitori formali;
4. Voluntari;
Nr. De persoane
Buget estimat
Asistenții personali
18
2000
*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Movileni (în număr de 17)au fost instruiți în anul 2019 ,astfel potrivit art.38, alin(a) din Legea nr.448/2006,următoarea instruire
va avea loc în anul 2021 in funcţie de fondurile existente in bugetul local.
d) organizarea de întâlniri 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
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;
f) altele :...
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale;
a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;

HOTĂRÂREA NR. 52
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.674/11.02.2021
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Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3917/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1674/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Oancea, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

ANEXĂ

Având în vedere:
1.
Strategia Locală de Dezvoltare a comunei Oancea pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.C.L. Oancea nr. 29 din 21.07.2017 și Strategia de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Local Oancea nr. 14 din 09.04.2015 cu următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
a) Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială în comuna Oancea prin înființarea și actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind
beneficiile sociale acordate și persoanele/familiile beneficiare ale acestora.
b) Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile Compartimentului de Asistenţă Socială prin stabilirea/actualizarea procedurilor de lucru.
c) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de nevoile identificate prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor și alți factori interesați din
comunitate precum și prin utilizarea experienței dobândite.
d) Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale, obiectiv realizat prin evaluarea, monitorizarea și calificarea profesională a personalului.
e) Promovarea activităților de asistență socială în comunitate obiectiv realizat prin campanii de informare și distribuirea de materiale informative.
f) Promovarea prevenției ca măsură de importanță majoră în activitatea de asistență socială prin identificarea persoanelor aflate în situații de risc social, informarea și consilierea persoanelor
aflate în situații de risc social.
g) Promovarea acordării tichetelor sociale conform Legii nr. 248/2015 prin identificarea potențialilor beneficiari de tichete sociale și responsabilizarea părințiilor privind frecventarea
unităților de învățământ.
nevoi de îngrijire de lungă durată.
Planul local de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. Oancea) cuprinde:
Capitolul 1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale la nivel local.
Capitolul 2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
Capitolul 3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.
CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Prestații sociale
Nr.
crt.

Denumirea serviciului social

Capacitate

1.

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Conform
nevoilor

2.
3.
4.
5.
6.

Ajutoare pentru încălzirea locuinței
pentru beneficiarii de venit minim
garantat
Îngrijire persoane cu handicap la
domiciliu (copii cu handicap grav asistenți personali)
Plata indemnizației pentru persoane
cu handicap grav
Acordarea de ajutoare de urgență
Servicii de informare/consiliere/
monitorizare copii cu părinți plecați
la muncă în străinătate
Servicii de distribuire ajutoare
POAD

Grad de
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente
Contribuții
Buget
Buget
Buget de stat
persoane
Alte surse
local
județean
beneficiare
5000 lei

101 familii

100%

26000 lei

2

100%

73000 lei

18

100%

281000
lei

Conform
nevoilor

10000
-
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A. Serviciile sociale existente la nivel local.
Nr.
crt

Cod
serviciu
social

Denumirea
serviciului social
-

1.

Capacitate

Grad de
ocupare

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente
Contribuții
Buget
Buget de
Buget local
persoane
județean
stat
beneficiare
-

-

-

-

Alte
surse
-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Nr.
Crt.

Cod
serviciu
social

Capacitate
necesară
Categorie
beneficiari

Nr.
Benefic
iari /zi

Capacitate
clădire/spațiu
necesar mp

Resurse
umane
necesare
(personal de
specialitate,
de îngrijire și
asistență;
Personal
gospodărie,
întreținerereparații,
deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile propuse
a fi înființate

Buget
local

Buget
județean

Buget de
stat

Contribuții
persoane
beneficiare

Alte
surse

Justificare

nr.
locuri
(în
paturi)

Părinți și
copii
Persoane
2.
5000
Fonduri
vârstnice
200
europene
mii €
Persoane cu
8810
3.
risc de a fi
CZ-V-II
exclus social
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Legea 98/2016.
Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
- În anul 2021 nu se propune contractare de servicii sociale.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:
- nu este cazul.
1.

8899
CZ-FI
8810
ID-II

CAPITOLUL 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 serviciului public 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 administrativ teritoriale
acordate de furnizori publici ori privaţi:

lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;

serviciile sociale care funcţionează în cadrul 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;

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 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;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă socială, 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.;
8. Asigurarea transparenței decizionale, accesului la informație. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL 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
Nr. de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
b) cursuri de calificare

1

4000

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate
2
c) sesiuni de instruire pentru:
- personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate – nu este cazul
- asistenţi personali - îngrijitori informali *7 - nu este cazul
- voluntari *8 - - nu este cazul
Personalul de specialitate
Nr. de persoane
îngrijitori informali
2

4000

Buget estimat
2000
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asistenţi personali
2
2000
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară
etc. - Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri.
Teme de interes
Nr. de persoane
Buget estimat
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional*9);
- Nu sunt prevăzute sesiuni
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:
Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte.
a) pentru asistenţi sociali: nr.
; buget estimat – ;
b) pentru psihologi: nr. - ; buget estimat - ;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 53
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.669/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3912/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1669/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Priponeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)
Având în vedere:
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/20.12.2018, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune:
Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem 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 comunei Priponeşti în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011. Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse pentru
a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Priponeşti.
Grupuri țintă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E. Persoane fără adăpost;
F. Alte persoane aflate în risc social
Beneficii sociale
1. Venitul minim garantat
În anul 2019 au fost în plată în medie un număr de 89 dosare.
In prezent se afla în plată la venitul minim garantat 93 dosare având un număr total de 203 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de
Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi.
Din fonduri de la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzută în bugetul pe anul 2021 la acest capitol a
fost de 48 mii lei.
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2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
În conformitate cu prevederile acestor acte normative, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încat aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent
personal.
În cursul anului 2019 un număr de 22 persoane cu handicap grav , au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Galați, sumele necesare plăţii acestor drepturi
fiind prevăzute în bugetul local.
In prezent în evidența Primăriei Priponeşti sunt un număr de 15 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 14 indemnizaţii de însoţitor.
Şi în bugetul anului 2021 a fost prevăzută suma de 690 mii lei necesară plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă
de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani . În anul 2019 au fost în plată în
medie un număr de 77 dosare . Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi . În prezent un număr de 73
familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei.
4. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.
În anul 2019 (sezon rece 2019-2020) au fost depuse un număr de 72 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi .
Pentru sezonul rece 2020/2021 au fost depuse până în prezent un număr de 31 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi.
Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere
specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galaţi , care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.
1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Priponeşti cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale
copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
2. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea
Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor
elaborate de către acestea.
Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi sau
părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate), este cu impedimente, deoarece părinţii nu anunţă Primăria Priponeşti
atunci când pleacă la muncă în străinătate.
Planul anual de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)
cuprinde:
1.
Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II;
3.
Programul de formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
1. Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
Cod serviciu
Denumirea
Nr.
social, conform
serviciului
crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
1.
TOTAL
-

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

2. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Denumire
serviciu
social
propus

Centru
comunitar
integrat

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

8899CZ-PN-V

Familii monoparentale
Gravide cu minori în
întreținere
Șomeri
Persoane cu vârsta peste
60 ani
Persoane cu boli cronice
Persoane cu dizabilităţi

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi

H

Capacitate
clădire/spațiu
necesar
- mp -

20/zi

1

279,38

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru serviciile
sociale propuse pentru a fi înființate

A
C

x

D

E

F

G

x

B
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CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c)
Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d)
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
X.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
XI. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
XII.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e)
Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial;
2.
Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3.
Telefonul verde;
4.
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5.
Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6.
Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7.
Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8.
Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
0
b)
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
0
c)
sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari.
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
15
0
1.
a)

Pentru anul 2021 Primăria Comunei Priponeşti prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în comuna Priponeşti :
Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:
Stabilirea sarcinilor;
Actualizarea procedurilor de lucru.
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate:
Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a unor obiective comune în acest sens;
Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale:
Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora;
Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială:
Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social;
Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
Monitorizarea
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au
stabilit.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de
atribuţii.
Indicatori
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2021.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatorii:
Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere;
Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare.
Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse
investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2021.
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HOTĂRÂREA NR. 54
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.671/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 3914/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1671/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti), prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Scânteieşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului nr.49/30.08.2019 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
a) diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate.
b) întărirea coeziunii sociale, a solidarităţii comunitare şi reducerea sărăciei.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)
cuprinde:
1. Date privind administrarea , înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean – capitolul II;
3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Buget de stat;
B - Contribuţii persoane beneficiare;
C - Alte surse.

Nr.
crt

Cod serviciu
social

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de
ocupare

1

8810ID-IV

IV. Servicii la domiciliu destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi
prin asistent personal

24

-

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile
sociale existente
Bug.
Buget local
A
B
C
Jud.
54.000

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);
B - Justificare;
C - Buget local;
D - Buget judeţean;
E - Buget de stat;
F - Contribuţii persoane beneficiare;
G - Alte surse;

-

482.000

-

-
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H - Nr. locuri (în paturi).

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Nr.
ben./zi
Centru de zi pentru consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii

8899CZ-F-I

Centru de consiliere pentru
prevenirea şi combaterea violenţei
în familie

8899CZ-VDI

Victimele
violenţei în
familie şi agresori

1

Centru de zi pentru victime ale
dezastrelor naturale

8899-PN-I

Persoane aflate în
situaţie de nevoie

10

Familie cu copii

Capacitate
clădire/spaţiu
necesar
- mp -

A

Bugetele estimate pe surse de
finanţare, pentru serviciile
propuse pentru a fi înființate:

B

H
C

D

E

F

G

0

1

20

1

-

-

-

-

-

20

1

-

-

-

-

-

100

1

-

-

-

-

-

0

0
0

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 .
CAPITOLUL 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 serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/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 administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
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 centrelor de zi;
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, 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.;
CAPITOLUL 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
Nr. De persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
2
b)cursuri de calificare
Nr. De persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
2
c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;
Nr. De persoane
Buget estimat
Asistenții personali
5
d) organizarea de întâlniri 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
0
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:
a) pentru asistenţi sociali: nr. - ; buget estimat - ;
b) pentru psihologi: nr. -.; buget estimat -;
c) etc.

HOTĂRÂREA NR. 55
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.675/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
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Având în vedere adresa nr. 3918/02.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1675/03.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Schela, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)

ANEXĂ

Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019 - 2024, respectiv următoarele obiective operaţionale:
a) Obiective generale:
•
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local;
•
serviciile oferite de către personalul cu atribuții de asistență socială, vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;
•
tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor de către copii;
•
dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
•
dezvoltarea parteneriatelor;
•
dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor;
•
diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;
•
dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
•
prevenirea marginalizării sociale;
•
combaterea riscului de excluziune socială;
•
combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;
b) Obiective specifice:
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,
precum şi alte informaţii;
3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Schela;
4. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri etc.;
5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
6. Identificarea şi prevenirea dificultăţilor cauzate de incapacitatea de a crea condiţii în acord cu posibilităţile şi resursele pe care le au persoanele cu dizabilităţi;
7. Pregătirea continuă a personalului;
8. Asigurarea dreptului copiilor la educaţie;
9. Acreditarea serviciilor de asistență socială acordate de Primăria comunei Schela
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela) 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/judeţean - capitolul II;
3.
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A.
Serviciile sociale existente la nivel local
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.

Nr.
crt.
1.
TOTAL
B.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
-

Denumirea
serviciului
social

Capacitatea

Grad
de
ocupare

-

-

-

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
serviciile sociale existente
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
-

Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire);
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B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

-

-

-

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi
-

A

H

Capacitate
clădire/spațiu
necesar
- mp -

-

-

-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru serviciile
sociale propuse pentru a fi înființate

B

C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

-

C.
Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru
realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 281/2016.
Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
D.
Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române
cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local*:
a.) b.)2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții;
3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. .
CAPITOLUL II
Planificarea activităților 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 informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a)
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
(iv) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar;
(v) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
(vi) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.
a)

b)

Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
1
5000 lei
cursuri de calificare
Număr de persoane
Buget estimat
Personalul de specialitate
-

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
20
5000
d)
organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc.:
Teme de interes
Număr de persoane
Buget estimat
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național*;
f) altele: ...........................................
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asistenții sociali: nr. ..................; buget estimat ............... ;
b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ;
c) etc.
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HOTĂRÂREA NR. 56
din 28 ianuarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.602/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2823/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1602/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni), prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Şendreni, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

ANEXĂ

Având în vedere:
Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Șendreni nr. 59 din 29.05.2019, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile
de acţiune:
Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului ţintă
(categoriilor de beneficiari):
a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei.
b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege.
c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale.
Obiectivul specific 2: Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârsta, nivel de pregătire şcolară şi profesională, date
privind indemnizaţiile acordate):
a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniţă, ajutoare materiale etc.
b) Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale.
c) Actualizarea continuă a întregii baze de date.
Obiectivul specific 3: Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale:
a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale.
b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Șendreni, indiferent de vârstă.
c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul
serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii.
Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni) 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/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Buget de stat;
B - Contribuţii persoane beneficiare;
C - Alte surse.
Cod serviciu
Nr.
social,conform
Denumirea serviciului
crt.
Nomenclatorului
social
serviciilor sociale
1
8891
Centrul Social Comunitar

Capacitate

Grad de ocupare

30

30

Bugetele estimate pe surse de finanțare
pentru serviciile sociale existente:
Buget
Buget
A
B
C
local
județean
390
-
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Şendreni
2
3

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

mii
lei
390
mii
lei

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);
B - Justificare;
C - Buget local;
D - Buget judeţean;
E - Buget de stat;
F - Contribuţii persoane beneficiare;

Denumire serviciu social propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

-

-

-

Capacitate necesara

Nr.benef./zi
-

H
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
-mp-

A

-

-

Bugetele estimate pe surse de
finanțare,pentru serviciile sociale
propuse pentru a fi înființate:
C
D
E
F
G
-

-

-

-

-

B

-

CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean 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 serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/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 administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - 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 centrelor de zi;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, 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.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL 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. persoane
1

Buget estimat
0 lei

Personalul de specialitate

Nr. persoane
3

Buget estimat
0 lei

b) cursuri de calificare

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.3. îngrijitori informali;
c.4. voluntari;

Asistenți personali

Nr. persoane
18

Buget estimat
0 lei

d) organizarea de întâlniri 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. persoane
-

Buget estimat
-

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;
f) altele: 0
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:
a) pentru asistenţi sociali nr. 2 ; buget estimat 0 lei;
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;
c) etc.
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HOTĂRÂREA NR. 57
din 23 februarie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.605/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2826/01.02.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1605/02.02.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 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 și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului 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 și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti), prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei Vlădeşti, care răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

Planul local de acţiune pentru anul 2021 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

ANEXĂ

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/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.
Capitolul I
Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
La nivelul comunei Vlădeşti este înfiinţat Compartimentul de Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată.
În cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti sunt prevăzute următoarele funcții: 1 funcţionar public – inspector cu studii superioare cu atribuţii de
asistenţă socială, 1 post contractual care este vacant.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.05.2018 s-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti,
conform prevederilor art.6 alin. (1) din H.G. nr. 797/2017.
Compartimentul de Asistență Socială al comunei Vlădeşti este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, 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 aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Vlădeşti, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în
vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri;
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile.
Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate:
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar;
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e) probleme de sănătate;
B. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) lipsa centrelor rezidenţiale/de zi, specializate pe tipuri de handicap.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi: 55;
Copii cu dizabilităţi: 5;
Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 76 de dosare si 180 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 60 de dosare şi 150 de persoane);
Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 15;
Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 69;
Indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav: 15

Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Vlădeşti pentru asigurarea funcţionării Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul comunei
Vlădeşti este următoarea:
- Inspector - persoana responsabilă de evidenţa beneficiilor de asistenţă socială şi cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale.
- Asistent social – post vacant
Finanțarea serviciilor sociale
Finanţarea Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti se asigură din bugetul local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din
bugetul local şi bugetul de stat.
Servicii sociale propuse a fi înființate
Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

-

-

-

Capacitate
necesară
Număr
benef./zi
-

Capacitate
clădire/spațiu necesar
- mp -

A

-

-

H
-

Bugetele estimate pe
surse de finanțare, pentru
serviciile sociale propuse
pentru a fi înființate

B

C

D

E

F

G

-

-

-

-

-

-

Semnificația coloanelor din tabel este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).
Capitolul II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local
2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul
comunei Vlădeşti au următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi
a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
2.2. 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.
2.3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local;
2.4 Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
2.5. Organizarea de întâlniri intre furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
2.6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
Capitolul 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.:
Tip curs/sesiune
Personal
Nr. de persoane
Buget estimat
Inspector cu atribuţii de asistenţă
De perfecţionare
socială
1
De calificare
-

Sursa de finanțare
Buget local
-
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Instruire
Îndrumare metodologică

-

-

-

-

Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti au drept scop exclusiv, sprijinirea/consilierea copiilor
vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice,
victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.
Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane,
precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.
Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi
serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi
demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
Funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Vlădeşti îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a
persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de
ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie făcând persoanele vârstnice.
Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 58
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat
în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.706/11.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane,
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1716/20.01.2021 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1166/20.01.2021;
Având în vedere adresa nr. 777/20.01.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi la nr. 1145/20.01.2021;
Având în vedere adresa nr. 1206/03.02.2021 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1706/03.02.2021;
Având în vedere adresa nr. 1598/16.06.2020 a Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi
la nr. 6620/17.06.2020;
Având în vedere prevederile art. 1, 11 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de
evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție
și de conducere;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat
în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat
în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat
în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat
în cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de punerea
în aplicare a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
ANEXA nr. 1

Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
I. Pentru funcțiile de execuție:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
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4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
6. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normativele de consum.
7. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
8. Adaptarea la condiţiile de muncă.
9. Cunoaşterea şi respectarea reglementărilor specifice activităţii profesionale (inclusiv cunoştinţele şi atitudinea legate de respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării
confidenţialităţii datelor medicale).
10. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu (inclusiv modalitatea de obţinere a consimţământului informat de la pacienţi, după caz).
II. Pentru funcțiile de conducere:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
6. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normativele de consum.
7. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
8. Adaptarea la condiţiile de muncă.
9. Cunoaşterea şi respectarea reglementărilor specifice activităţii profesionale (inclusiv cunoştinţele şi atitudinea legate de respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării
confidenţialităţii datelor medicale).
10. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu (inclusiv modalitatea de obţinere a consimţământului informat de la pacienţi, după caz).
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității.
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea.
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii.
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri.

ANEXA nr. 2
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
I. Pentru funcțiile de execuție:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz.
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii datelor medicale / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului.
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a acestora.
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului / adaptarea la condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă.
II. Pentru funcțiile de conducere:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz.
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii datelor medicale / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului.
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a acestora.
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului / adaptarea la condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă.
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității.
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea.
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii.
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri.

ANEXA nr. 3
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul
Spitalului clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi
I. Pentru funcțiile de execuție:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz.
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii datelor medicale / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului.
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a acestora.
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului / adaptarea la condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă.
II. Pentru funcțiile de conducere:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Cunoaşterea şi respectarea limitelor competenţelor profesionale stabilite prin atribuţiile funcţionale ale postului.
5. Atitudine şi comunicare cu pacienţii / aparţinătorii / colegii de serviciu, după caz.
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor etice şi legale aplicabile păstrării confidenţialităţii datelor medicale / nemedicale şi a altor informaţii cu care vine în contact în timpul serviciului.
7. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
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8. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor şi folosirea eficientă a acestora.
9. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
10. Condiții de muncă: adaptabilitate la condiţiile de muncă specific postului / adaptarea la condiţii de muncă noi, în funcţie de evoluţia specificului locului de muncă.
11. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității.
12. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea.
13. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii.
14. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri.

ANEXA nr. 4
Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor
I. Pentru funcțiile de execuție:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normativele de consum.
6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
7. Condiții de muncă.
8. Comunicarea cu pacienţii / aparţinătorii.
II. Pentru funcțiile de conducere:
1. Cunoștințe și experiență profesională.
2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului.
3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate.
4. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină.
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normativele de consum.
6. Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
7. Condiții de muncă.
8. Comunicarea cu pacienţii / aparţinătorii.
9. Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul structurii în ansamblul unității.
10. Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea.
11. Capacitatea de organizare și de coordonare a activității structurii.
12. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte structuri.

HOTĂRÂREA NR. 59
din 23 februarie 2021
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul
public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.070/15.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 294 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați pentru trecerea unui bun imobil
(teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public
al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați.
(2) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt precizate în anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea–preluarea bunului imobil (teren) se va face pe bază de proces–verbal, în termen de 15 zile de la data
adoptării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Galați.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
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ANEXĂ
Date de identificare
bun imobil (teren în suprafață de 624 m2) pentru care se solicită trecerea din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Imobil (teren), în suprafaţă de 624 m2, situat în municipiul Galați, județul Galați, tarla 152/1, parcela 33/2

HOTĂRÂREA NR. 60
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.772/09.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere notificarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii nr. 104/02.02.2021, înregistrată la Direcția Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați la nr. 3959/03.02.2021;
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre
de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 1660/2020;
Având în vedere Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1680/2018 şi Hotărârea Guvernului nr. 798/2016
privind aprobarea Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor
cu dizabilităţi din comunitate”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în vederea finanțării acestuia
în cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi
locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.
Art.2. Se aprobă înființarea unui centru de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi în Galați și includerea
acestuia în organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.
Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Galați în
valoare de 55.200 lei, reprezentând 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finanțatoare.
Art.4. În cazul în care în faza de elaborare sau pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor
acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului cheltuielile neeligibile precum şi eventualele costuri suplimentare se suportă
din fondurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.
Art.5. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 10 ani, în nume propriu, de la
încetarea convenției de finanţare.
Art.6. Se împuternicește Domnul Groza Ciprian, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați, să semneze contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Galați.
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care
răspunde de punerea în aplicare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
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HOTĂRÂREA NR. 61
din 23 februarie 2021
privind: modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăguşeni (DJ 251A)”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.335/12.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 3.981/12.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a
proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)”,
precum și a Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului;
Având în vedere adresa nr. 1335/25.01.2021 primită de la S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. & S.C. GLOBAL
SERVICE PROIECT S.R.L., privind Dispoziția de șantier nr. 3;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 258 din 17 decembrie 2020 aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)”, astfel:
1. Art. 1 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)”, în cuantum de 40.915.602,25 lei (inclusiv
TVA);
2. Art. 2 va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 778.331,65 lei, reprezentând contribuția proprie de
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 1.999.020,92 lei în cadrul proiectului
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)”.
Art.II. Se aprobă Actul adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018 încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Galați – lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod și Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Drăgușeni – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)” care constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica UAT Comuna Corod şi UAT Comuna Drăgușeni.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ANEXĂ
ACT ADIŢIONAL NR. 4
la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018 pentru realizarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ 251A)”
Părţile:
1.

UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal
3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1)
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233;
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
RO42TREZ30621A480103XXXX - Prefinanțare
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048
2.
UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ COMUNA COROD, cu sediul în comuna Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 258, cod poștal 807080, județul Galați, codul
fiscal 4393166, reprezentată de Dumitru Tenie – Primar, având calitatea de Partener 2
3.
UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ COMUNA DRĂGUŞENI, cu sediul în comuna Drăgușeni, cod poștal 807115, județul Galați, codul fiscal 4591309,
reprezentată de Dumitru Vintilă – Primar, având calitatea de Partener 3
au convenit încheierea Actului adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018, după cum urmează:
Art. 1. Articolul 3, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 4636/26.04.2018 se modifică și va avea următorul conținut:
„(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
Unitatea Administrativ–Teritorială Județul Galați
(778.331,65 lei, respectiv 2% din valoarea cheltuielilor eligibile)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
(1.999.020,92 lei, respectiv 4,88% din valoarea totală a proiectului)
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Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(2.777.352,57 lei, respectiv 6,78% din valoarea totală a proiectului)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)

Partener 2
Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Corod

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat și ale Actului adițional nr. 1 rămân neschimbate.
Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături:
Partener 3
Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Drăgușeni

Lider de parteneriat
(Partener 1)
Unitatea Administrativ–Teritorială Județul Galați
Partener 2
Unitatea Administrativ–Teritorială comuna Corod
Partener 3
Unitatea Administrativ–Teritorială Comuna Drăgușeni

COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE

Semnătura

Data şi locul semnării

DUMITRU TENIE
PRIMAR
DUMITRU VINTILĂ
PRIMAR

Semnătura

Data şi locul semnării

Semnătura

Data şi locul semnării

HOTĂRÂREA NR. 62
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociaţia Persoanelor cu
Handicap ,,Sporting Club”, Federaţia pentru Accesibilizarea României şi Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în
Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru
ONGuri active în comunitate!”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.004/16.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere solicitarea Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” Galați nr.146/08.02.2021;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu
Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie
Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în
comunitate!”.
(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi Asociația Persoanelor cu
Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie
Socială România, Anexa 1 la prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă Procedura de colaborare dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor
cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie
Socială România, Anexa 2 la prezenta hotărâre
(4) Se împuternicește domnul Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și pe
seama Consiliului Județean Galați, a Acordului de parteneriat și a Procedurii de colaborare.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Asociației Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federației pentru
Accesibilizarea României și Asociației Consultanților și Experților în Economie Socială România.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL)
Încheiat între:
Consiliul Județean Galați
Adresa: Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119
Reprezentant legal: Costel Fotea, Președinte
și
Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” (APH)
Adresa: Str. Nae Leonard, nr. 34, Bl. S12, parter, ap. SAD, CP 800694, Galați

ANEXA nr. 1
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Reprezentant legal: Vasile Cristea, președinte
și
Federația pentru Accesibilizarea României
Adresa: Strada Dornei nr. 31, sector 1, București, CP 012292
Reprezentant legal: Iustina Radu, președinte
și
Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România
Adresa: Aleea Valea Viilor nr. 2, Bl. A53, ap. 7, sector 6, București
Reprezentant legal: Viorica Ghinea, președinte
Context
Realizarea unui parteneriat între autoritatea locală/județeană – Consiliul Județean Galați și cele trei organizații neguvernamentale, permite susținerea și dezvoltarea activităților focalizate pe
dezvoltare la nivel local/județean, în cadrul proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”, proiect propus în Cererea de proiecte
POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).
Această cerere de proiecte urmărește să consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local/județean.
Obiectiv PDL:
Parteneriatul pentru dezvoltare locală/județeană urmărește:
a) stimularea interacțiunii și cooperării dintre ONGuri și autoritatea locală/județeană, pentru a adresa în mod relevant diferite arii ale dezvoltării locale/județene (social, educație, drepturile
omului, ocupare, economie socială, sănătate, smart city etc.), folosind o abordare comună, colaborativă.
b) creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă).
Obligaţiile părţilor:
Consiliul Județean Galați:
- sprijină implementarea activităților propuse pentru facilitarea cooperării la nivel local/județean, pentru capacitarea organizațiilor neguvernamentale de a acționa relevant în comunitate;
- crează un cadru stimulativ pentru interacțiune eficientă cu organizațiile neguvernamentale, pentru strategii, inițiative și proiecte care promovează dezvoltarea locală/județeană, în diferite zone
de acțiune (social, educație, drepturile omului, ocupare, economie socială etc.);
- susține organizațiile neguvernamentale în a-și extinde aria de intervenție și a-și multiplica activitățile cu impact pozitiv, precum și sprijinerea de inițiative, care își propun creșterea implicării
cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă).
Cele trei organizații neguvernamentale:
- implementează, în cele mai bune condiții, activitățile proiectului mai sus menționate, colaborând cu Consiliul Județean Galați, pentru o voce comună, referitoare la nevoile diverse de
dezvoltare ale comunității, la nivel local/județean;
- susține interacțiunea și cooperarea cu Consiliul Județean Galați, timp de cel puțin 6 luni, de la finalizarea proiectului mai sus menționat, prin activități/inițiative diverse, care să promoveze
dezvoltarea locală/județeană și lucrul ,,împreună”;
- oferă expertiză și modele de bună practică instituțiilor publice și altor actori locali, implicați în comunitate, în domeniul de activitate specific, pentru consolidarea dialogului civic și activarea
comunității, inclusiv a categoriilor vulnerabile.
Durata acord PDL:
Prezentul acord se încheie de la data semnării lui, până la data de 01.09.2023, cu posibilitatea prelungirii lui, prin act adițional.
Acordul a fost încheiat astăzi ........................., în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Galați

Asociația Persoanelor cu Handicap
,,Sporting Club” (APH)

Federația pentru
Accesibilizarea Romaniei

Asociația Consultanților și Experților în
Economie Socială România

Președinte
Costel Fotea

Președinte
Vasile Cristea

Președinte
Iustina Radu

Președinte
Viorica Ghinea

ANEXA nr. 2
PROCEDURĂ DE COLABORARE
PĂRȚILE IMPLICATE
Consiliul Județean Galați
Adresa:Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119
Reprezentant legal: Costel Fotea, Președinte
și
Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club” (APH)
Adresa: Str. Nae Leonard, nr. 34, Bl. S12, parter, ap. SAD, CP 800694, Galați
Reprezentant legal: Vasile Cristea, președinte
Federația pentru Accesibilizarea României
Adresa: Strada Dornei nr. 31, sector 1, Bucuresti, CP 012292
Reprezentant legal: Iustina Radu, președinte
Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România
Adresa: Aleea Valea Viilor nr. 2, Bl. A53, ap. 7, sector 6, București
Reprezentant legal: Viorica Ghinea, președinte
FUNDAMENT
Procedura de colaborare are în vedere Acordul de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală (PDL), încheiat între organizațiile mai sus menționate, recunoscându-se importanța colaborării active
între autoritățile locale și organizații neguvernamentale și susținerii reciproce în promovarea și stimularea dezvoltării locale, în diferite arii de acțiune (social, educație, drepturile omului,
ocupare, economie socială, etc.).
PRINCIPII DE LUCRU
Relațiile dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat în scopul atingerii intereselor comune, respect reciproc și bună credință.
Elemente-cheie:

Transparență;

Angajament demonstrat de toate părțile implicate;

Întâlniri regulate;

Oferire de feed back relevant, pentru îmbunătățirea acțiunilor comune.
OBIECTUL PROCEDURII DE COLABORARE
Procedura are drept obiect colaborarea părților, pentru susținerea și dezvoltarea activităților focalizate pe dezvoltare la nivel local, în cadrul proiectului ,,DA – pentru dezvoltare locală! DA –
pentru ONGuri active în comunitate!”, proiect propus în Cererea de proiecte POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).Această cerere de proiecte urmărește să
consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local/județean.
DIRECȚII DE ACȚIUNE
Colaborarea interinstituțională se concentrază pe următoarele direcții specifice de acțiune:
1.
Analiza și înțelegerea problemelor cu care se confruntă părțile, în ceea ce privește dezvoltarea județeană.
2.
Crearea de mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel județean și de interacțiune optimă a diferiților actori instituționali (ONGuri, autorități și instituții ale
administrației publice, etc.)
3.
Crearea de instrumente de consolidare a dialogului social și civic.
4.
Dezvoltarea capacității părților prin instruiri, sesiuni tematice, acțiuni intreprinse în comun, dezvoltare parteneriate cu alte părți interesate, pentru a lucra în rețea.
5.
Stimularea dezbaterii publice asupra celor mai importante aspecte legate de dezvoltarea la nivel județean, pentru creșterea calității acțiunilor conjugate ale societății civile și
autorităților publice.
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6.

Identificarea de soluții comune la problemele apărute în practică.

METODOLOGIA DE LUCRU
Părtile convin asupra următoarelor modalități de lucru, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia, pe o perioadă de cel puțin 6 luni:
a) contacte și schimburi de informații periodice între părți/desemnarea unor persoane responsabile care vor asigura schimbul reciproc de informații și date specifice;
b) analize, pe bază de informări și rapoarte a realizării obiectivelor comune;
c) întâlniri de lucru periodice, pentru monitorizarea acțiunilor și îmbunătățirea acestora;
d) întâlniri de lucru referitoare la stadiul realizării principalelor mecanisme și instrumente dezvoltate în proiect (Harta/catalogul online, kit de dezvoltare locală, Compendiu digital cu resurse,
toolbox cu instrumente de măsurare a impactului civic etc.);
e) ateliere de formare pe diferite teme de interes comun, cu incidență asupra ariilor dezvoltării la nivel județean;
f) acțiuni de promovare a parteneriatului, pentru extinderea acestuia, prin atragerea de membri interesați (ONG-uri, autorități și instituții ale administrației publice etc.), pentru stimularea
dezvoltării locale;
g) acțiuni de transfer a rezultatelor proiectului către alte organizații/părți interesate în dezvoltarea locală (parteneri sociali, instituții de învățământ superior, gupuri informale locale etc.).
ABORDAREA RISCURILOR
În funcție de contextul și de factorii specifici existenți la momentul implementării proiectului cel putin 6 luni după finalizarea acestuia, părțile sunt flexibile și stabilesc împreună modalități
adaptate de lucru, soluții de diminuare/eliminare factori perturbatori, sprijin reciproc.

Consiliul Județean Galați
Președinte
Costel Fotea

Asociația Persoanelor cu Handicap
,,Sporting Club” (APH)
Președinte
Vasile Cristea

Federația pentru Accesibilizarea
Romaniei
Președinte
Iustina Radu

Asociația Consultanților și Experților în
Economie Socială România
Președinte
Viorica Ghinea

HOTĂRÂREA NR. 63
din 23 februarie 2021
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului
„Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi
completările ulterioare
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.317/23.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri Publice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020;
Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 2317/22.02.2021 de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. Se modifică Hotărârea nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței
energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare,
astfel:
Art. 3 alin (1) va avea următorul conținut:
„Se aprobă alocarea sumei de 82.215,97 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea
eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 737.581,55 (inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Creșterea
eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor.”

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 64
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de
DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea
Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.081/17.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
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Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI
(Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 6.562.457,07 lei inclusiv TVA,
din care C+M este de 4.867.178,23 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
ANEXĂ

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, este beneficiarul proiectului cu titlul „Elaborarea
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate”, cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită de Banca Mondială. Drept urmare, A.N.P.D.C.A. a publicat lista centrelor de plasament eligibile
pentru închidere, în care se regăseşte C.A.C.C.E.S. din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi. Prin Hotărârea nr. 142 din 25.07.2018 Consiliul Judeţean Galaţi aprobă demararea procesului de evaluare a
Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, Galaţi str. Blaj nr. 11A, în vedera închiderii acestuia şi dezvoltarera de servicii alternative.
Una din etapele acestui proces constă în construirea de case de tip familial şi deschiderea de CZ/CZR pentru copiii din centrele de plasament care urmează a fi închise şi pentru
care nu au fost identificate soluţii prin POR 2014—2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale.
Noile servicii propuse pentru copiii şi tinerii din C.A.C.C.E.S. Galaţi sunt înfiinţarea a 2 servicii rezidenţiale de mici dimensiuni (case de tip familial) şi a unui serviciu de zi
recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi.
Astfel, prezentul proiect de hotărâre are două componente:
1). Construirea şi dotarea a două case de tip familial (CTF-uri) în mun. Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 4A, jud. Galaţi, pe un teren cu o suprafaţă de 2136 m.p. dat în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Noua locaţie se află în imediata vecinătate a unui Centru Medical – medicină de familie, iar în apropiere se află Şcoala
Specială Constantin Pufan (copii înscrişi la această şcoală nu necesită transport pentru a ajunge la cursuri). Spaţiul locativ din noile CTF-uri va fi suficient, structurat, amenajat şi dotat în
conformitate cu standardele minime în vigoare, având în vedere existenţa spaţiului propice pentru fiecare copil/tânăr şi posibilităţile de personalizare a acestuia. Capacitatea serviciului nou
înfiinţat va fi de 12 beneficiari/casă cu respectarea cerinţelor minimale referitoare la spaţiile de dormit (6mp/beneficiar) încăperi sanitare, dotare minimă a bucătăriei, dotarea minimă cu
instalaţii electrice.
2). Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Blaj nr. 11 A, odată cu înfiinţarea noilor CTF-uri în vederea deschiderii Centrului de zi – ţinând cont de suprafaţa
mare a clădirii partea nefolosită va găzdui alte servicii sociale. Centrul de zi îşi va desfăşura activitatea la parter şi va fi structurat astfel: sală kinetoterapie, cabinete logopedie, cabinete
psihologice, săli de aşteptare, cameră multisenzorială, vestiar personal, cabinet medical, birouri personal, băi beneficiari, băi personal. Centru de zi oferă servicii specializate de educaţie
specifică, terapie şi activităţi vocaţionale şi de recuperare menite să pregătescă beneficiarii pentru atingerea maximului de potenţial, etalon fiind viaţa independentă. Capacitatea centrului va fi
de 20 beneficiari/lună.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiṭiei – 6.562.457,07 lei cu TVA, din care C+M – 4.867.178,23 lei cu TVA.

HOTĂRÂREA NR. 65
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea Proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.263/18.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. Se aprobă Proiectul tehnic și documentația de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie:
„AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”, cu valoarea totală a investiţiei de 8.075.304,90 lei inclusiv TVA,
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din care C+M 1.285.044,60 lei inclusiv TVA, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
ANEXĂ

Prin soluţia propusă se realizeză următoarele lucrări:
- pereți de compartimentare interioară din zidărie de cărămidă cu grosimea de 11,5 cm., tencuieli pentru pereți interior și tavane – se elimină tavanele false existente, refacerea
acestora și vopsirea cu material antibacterian pe toată înălțimea pereților, inclusive tavane, refacere pardoseli, înlocuirea tâmplăriei din HPL, ușile saloanelor, rezervelor și a grupurilor sanitare
vor fim glisante, iar cele care permit accesul pe culoar vor fi batante.
- dotarea secției cu echipamente medicale: sistem radiologic cu braț, sistem electrofiziologie cardiacă și stimulator cardiac, sistem cartografiere color 3D, defribilatoare, set stație
centrală de monitorizare și monitoare funcții vitale, coagulometru, ecograf cardiologic, laringoscop cu trusă de intubare
- dotarea cu echipamente nemedicale: paturi, noptiere, birouri, mese, scaune, dulapuri etc.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei este 8.075.304,90 lei (inclusiv TVA), din care C+M: 1.285.044,60 lei (inclusiv TVA).

HOTĂRÂREA NR. 66
din 23 februarie 2021
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între
UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului „Health in Good Hands - Bigger
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.151/17.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între
UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului „Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better
Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”;
Având în vedere Notificarea nr. 2151/16.02.2021 primită din partea Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul
Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014—2020, privind documentele necesare pentru încheierea contractului
de finanţare;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI
2014—2020, Obiectivul tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și e), alin. (5) lit. c) și p), alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 după cum urmează:
Art. 2. va avea următorul cuprins: «Se împuterniceşte dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean
Galaţi cu realizarea tuturor demersurilor aferente iniţierii şi implementării proiectului „Health in Good Hands – Bigger
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova” şi cu semnarea în numele
Consiliului Judeţean Galaţi a acordului de parteneriat, a contractului de finanțare și a întregii documentaţii aferente
proiectului.»
Art. 3. alin. (1) va avea următorul cuprins: «Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Health in Good
Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, în valoare
de 325.857,46 Euro (echivalent în lei), din bugetul local al Judeţului Galaţi.»
Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Raional Hîncești, Republica Moldova.
Art.III. Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef, Direcţia tehnică, Direcţia economie şi finanţe, Direcția
patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
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HOTĂRÂREA NR. 67
din 23 februarie 2021
privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache Negri
prin Consiliul Local al comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării
proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache
Negri”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.131/16.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul
timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din
aplicarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și e), alin. (5) lit. a), d), j), n) și p), alin. (7) lit. a) şi c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache
Negri prin Consiliul Local al Comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării
proiectului «Proiectare pentru consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”» și
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului.
(2) Se aprobă modelul acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul «Proiectare pentru consolidarea, reabilitarea și
punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”», în valoare de maxim 15.600 lei, din bugetul local al Judeţului Galaţi.
(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor necesare implementării proiectului,
reprezentând cheltuieli conexe sau sume necesare pentru acoperirea tranşelor intermediare sau finale.
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor demersurilor necesare realizării
proiectului „Proiectare pentru consolidarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”” și cu
semnarea în numele Consiliului Judeţean Galaţi a Acordului de parteneriat şi a întregii documentaţii aferente proiectului.
Art.4. Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul Proiectare pentru consolidarea, reabilitarea și
punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri” nu va obţine finanţare.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al Comunei Costache Negri și Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” din Galați.
Art.6. Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef, Direcţia tehnică, Direcţia economie şi finanţe, Direcția
patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, .. februarie 2021
ANEXĂ

ACORD DE PARTENERIAT
pentru realizarea proiectului
«Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”»
Parteneri
1.

UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi având sediul în str. Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi,
cod poştal 800119, România, cod de înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia de Preşedinte, în calitatea de Lider de parteneriat
(Partener 1)
2.
UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ COMUNA COSTACHE NEGRI, având sediul în comuna Costache Negri, județul Galați, cod poștal 807095, România,
cod de înregistrare fiscală 3126772, reprezentată legal de dl. ȘTEFAN LUCA, având funcţia de Primar, în calitatea de Partener 2
3.
MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI, având sediul în str. Al. I. Cuza nr. 80, municipiul Galați, cod poștal 800010, România, cod de înregistrare fiscală
3952146, reprezentată legal de dl. CRISTIAN DRAGOȘ CĂLDĂRARU, având funcţia de Manager, având calitatea de Partener 3
au convenit următoarele:
Obiectul
(1)
Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în
implementarea activităţilor aferente proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”», ce va fi depus
în cadrul Programului Timbrul Monumentelor Istorice, subprogramul Proiectare.
Scopul proiectului este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară consolidării, restaurării, reabilitării și punerii în valoare a clădirii de patrimoniu Casa
memorială „Costache Negri”, inclusă în Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub codul GL-IV-m-B-03147.
(2)

Acest Acord este parte integrantă din documentația de finanţare, ca anexă a acesteia.
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Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1)
Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2)
Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
(3)
Partenerii trebuie să implementeze activităţile proiectului, cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
(4)
Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor
care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor.
(5)
Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde pentru realizarea angajamentelor asumate în implementarea proiectului.
Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(6)
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise mai jos şi corespund prevederilor din Ghidul Solicitantului – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de
fiecare partener:
Lider de parteneriat (Partener 1) - UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI:
1.
Elaborarea și depunerea cererii de finanțare și a documentelor anexe;
2.
Semnarea contractului de finanțare;
3.
Menținerea relației cu finanțatorul;
4.
Asigurarea co-finanțării proiectului, conform documentației de finanțare și a tuturor cheltuielilor conexe, inclusiv asigurarea resurselor aferente tranșei intermediare și finale de
finanțare până la decontare;
5.
Managementul de proiect, inclusiv asigurarea în echipa de proiect a unui specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice;
6.
Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia, în conformitate cu condițiile finanțatorului;
7.
Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului;
8.
Organizarea procedurilor de achiziție;
9.
Verificarea documentațiilor tehnice conform cerințelor legale și ale finanțatorului;
10.
Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator;
11.
Predarea, în vederea verificării de către comisia de verificare a INP a documentației tehnice ce face obiectul contractului de finanțare înainte de a efectua demersurile necesare
introducerii pe circuitul de avizare al Ministerului Culturii;
12. Furnizarea către Institutul Național al Patrimoniului, la cererea acestuia și în termenul stabilit de acesta, a oricărei informații cu privire la derularea proiectului.
Partener 2 - UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA COSTACHE NEGRI
1.
Colaborarea în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare și a documentelor anexe;
2.
Asigurarea unui membru în echipa de proiect;
3.
Participarea la întâlniri periodice cu membrii echipei de proiect;
4.
Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia;
5.
Organizarea activităților privind comunicarea și mediatizarea monumentului istoric la nivelul comunității locale;
6.
Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului;
7.
Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator.
Partener 3 – MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI
1.
Colaborarea în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare și a documentelor anexe;
2.
Asigurarea unui membru în echipa de proiect;
3.
Participarea la întâlniri periodice cu membrii echipei de proiect;
4.
Promovarea și comunicarea privind proiectul și activitățile acestuia;
5.
Organizarea activităților privind comunicarea și mediatizarea monumentului istoric la nivelul comunității locale, a elevilor, precum și la nivelul județului Galați;
6.
Promovarea în mediul online a activităților proiectului (site-propriu, rețele de socializare) utilizând elementele de identitate vizuală specifice programului;
7.
Colaborarea cu partenerii în vederea realizării activităților din proiect, precum și pentru realizarea și depunerea rapoartelor către finanțator.
Drepturile și obligațiile Partenerilor
Drepturile
(1) Partenerul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.
(2) Partenerul are dreptul la fondurile obţinute din procesul de decontare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.
(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului.
(4) Partenerul are dreptul să fie consultat de către liderul de parteneriat în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, rezultate, indicatori), înaintea
solicitării aprobării de către finanțator.
Obligaţiile
(1) Partenerul va pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare.
(2) Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, finanțator, sau orice alt organism abilitat să verifice sau să
realizeze auditul și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a documentelor
de decontare.
Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Acordul de
parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea cererii de finanţare.
Forța majoră
(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent
de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
(2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în
maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.
(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate
celeilalte părți prin lipsa de notificare.
(5) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
Legea aplicabilă
(1)
Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
(2)
Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste
circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Dispoziţii finale
(1)
Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.
(2)
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., în trei (3) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PARTENER 1
LIDER DE PARTENERIAT
Președinte,
COSTEL FOTEA
UAT Județul Galați

PARTENER 2

PARTENER 3

Primar,
ȘTEFAN LUCA
UAT Comuna Costache Negri

Manager,
CRISTIAN DRAGOȘ CĂLDĂRARU
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați
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HOTĂRÂREA NR. 68
din 23 februarie 2021
privind: majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi şi Spitalului de Pneumoftizilogie Galaţi, pentru pacienţii internaţi
diagnosticaţi COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru
consumurile colective din unităţile sanitare publice
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.081/16.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați nr. 599/19.01.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 1081/19.01.2021;
Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galați nr. 1996/15.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean
Galați sub nr. 1081/15.02.2021;
Având în vedere Hotărârea nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind
nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice;
Având în vedere art. 166 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se majorează nivelul alocației de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de
Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați
COVID–19, de la 10 lei/bolnav internat/zi la 16 lei/bolnav internat/zi similar pentru bolnavii TBC și HIV/SIDA adulți,
respectiv 15 lei/bolnav internat/zi pentru copii.
Galaţi.

Art.2. Sumele necesare acestor majorări vor fi suportate din bugetul propriu al unităţii administrativ–teritoriale judeţul

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului
de Pneumoftiziologie Galați.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 69
din 23 februarie 2021
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile (terenuri), situate în
comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei
Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.358/23.02.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 294 alin. (3) şi alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile
(terenuri) din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați.
(2) Datele de identificare ale imobilelor (terenuri) sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se declară de interes public județean bunurile imobile prevăzute la art. 1.
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Art.3. Predarea–preluarea imobilelor se va face pe bază de proces–verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și
Primăria comunei Valea Mărului, în termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea
Mărului de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al comunei Valea Mărului.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 25 februarie 2021
ANEXĂ

Datele de identificare ale bunurilor imobile (terenuri), aflate în domeniul public al comunei Valea Mărului, pentru care se solicită trecerea
din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
– Teren 1 – suprafața 5.268 m2 – nr. cadastral 7508 Valea Mărului – Parcela 345
– Teren 2 – suprafața 555 m2 – nr. cadastral 7509 Valea Mărului – Parcela 383

