
 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 8      
 din 26 ianuarie 2023 

 

privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti  (U.A.T. a 
comunei Rădeşti) 

iniţiator :Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 815/19.01.2023 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1359/11.01.2023 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 815/11.01.2023;  

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 Ministerului 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 
Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenta 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 
2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 
Rădeşti  (U.A.T. a comunei Rădeşti ), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Rădeşti, care răspunde de punerea în 
aplicare. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                  Ionel Coca 
SMRUSSMAC – consilier   

1. ex./13.01.2023                                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 

 
Planul local de acţiune pentru anul 2023 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 
Rădeşti  (U.A.T. a comunei Rădeşti) 

 
Având in vedere : 
 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
Rădeşti nr. 49 / 22.09.2022   şi  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 in situaţii dificile care trăiesc in condiţii de insecuritate 
materială şi socială; 
b) Obiective specifice: 
- înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind 
beneficiarii (nivelul de pregătire scoală 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 munca în străinătate 
- realizarea unor campanii şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţa 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 Rădeşti. 
 
Planul  local  de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul 
Consiliului Local  al comunei Rădeşti ( U.A.T. a comunei Rădeşti) cuprinde : 
1. administrarea, înființarea şi finanţarea 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 si îndrumare metodologica a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale  - capitolul III. 
 
CAPITOLUL I 
Administrarea, înfiinţarea si finanţarea serviciilor sociale  
A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 

Nr 
Crt, 

Cod serviciu 
social.conform 

Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale 

Denumirea 
Servi ci lui 

social 

Capacitate 

Grad 
de 

ocupare 

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

Buget 
local 

Buget 
judeţean 

Buget 
de 
stat 

Contribuţii 
Persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 - - - - - - - - - 
Total          

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
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CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informarea 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 
afișează la sediul serviciului public de asistenţă socială : 
          a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale : 
          b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrative şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/ consiliul local; 
          c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare-formulare/modele de 
cereri in format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.- se actualizează cel puţin lunar; 
Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitatii 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 aceştia- se actualizează lunar; 
II) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/ coordonarea servicilui 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; 

d) 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 evauarii 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 
asistenţa 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: 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 
 
l. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 
personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesara 

Capacitate 
clădire/ 
spaţiu 

necesar 
-mp- 

Resurse umane 
Necesarei personal de 
specialitate, de îngrijire 

si asistenta; personal 
gospodărie, întretinere 

- reparații deservire 

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru 
Serviciile sociale propuse pentru a fi înființate 

Justificare Buget 
local 

Buget 
judeţean 

Buget 
de 
stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 

8730-
CR-V-I 

 Nr. 
benef 

/zi 

Nr 
locuri 

(in 
paturi) 
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a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personal de specialitate 1 1000 

   

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

 Nr.de persoane Buget estimat - lei 

Asistenţi personali              16 4000  

 
c) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 
- - - 

 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, 
oraselor,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……… 
 
II. Încheierea de contracte de supervizare profesionala/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………..  
 
 
 

       
 

 

 

 


