ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2019
Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din
data de 30 ianuarie 2019 ;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/174/21.12.2018;
-Raportul de specialitate nr. 7/175/21.12.2018 al Compartimentului de Asistență
Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gălăuțaș;
-prevederile art.112 alin.1, alin.3, lit.b, art.118, alin.1, alin.3 din Legea asistenței
sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces
verbal de afișare nr. 8/13/21.12.2018;
-Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetăţenilor nr.6/9/25.01.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate,
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului
nr.6/8/25.01.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/7/25.01.2019;
În temeiul art.36 alin. 1, alin.2 lit d), alin. 6 lit a) pct. 2, art. 45 din Legea nr.215/2001
privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile
propuse pentru realizarea programului social pentru anul 2019, conform anexei nr.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre se comunică către:
-Primarul comunei Gălăuțaș
-Compartiment contabilitate;
-Instituția Prefectului județul Harghita
-Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară
-Consiliul Județean Harghita-Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului.
ART.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei
Gălăuțaș, compartimentul asistență socială si autoritate tutelară și compartimentul
contabilitate.
Gălăuțaș, la 30 ianuarie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Tompea Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr..6 /2019
PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE
privind serviciile sociale
Planul anual de acțiune privind serviciile se elaborează de către autoritățile publice
locale, prin Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, în conformitate cu
măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului
Harghita, conform prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
compeltările ulterioare.
Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de
asistență socială, date detailate privind numărul și categoriile de beneficiari, servicii sociale
existente, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de
subvenționare, propuneri elaborate de SPAS, reprezentând transfigurarea în obiective a
tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem coerent,
adaptat nevoilor locale a comunei Gălăuțaș.
Caracteristici principale ale planului de acțiune propus:
În cadrul Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din aparatul de
specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, măsurile de asistență socială se realizează
consecvent și cu prioritate în favoarea persoanelor și familiilor în dificultate sau susceptibile
de a deveni social dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situației de dificultate
sau și atenuare a consecințelor acesteia, precum și pentru menținerea unui nivel decent de
viață al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin suplimentar constând în prestații
și servicii sociale. Acestea reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familial sau de grup, în vedereea
prevenirii și combaterea riscului de excluziune socială și creștere a incluziunii sociale.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme diverse, în
funcție de specificul activitățiilor derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de
beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactiv și presupun o abordare integrantă a nevoilor
persoanei , în relația cu situația socio-economică ,starea de sănătate, nivelul de educație și
mediul social de viață a al acesteia.
Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor
1.Copii
-din familii aflate în situații de risc, fără venituri, cu venituri mici sau care beneficiază
de ajutor social privind venitul minim garantat
-din familii fără venituri, cu venituri reduse care beneficiază de alocații pentru
susținerea familiei și a familiei monoparentale.
-copii aflați în situații de risc, abandon școlar/cerințe educaționale speciale.
-copii cu handicap sever, autism, sindromul imunodeficienței umane dobândite,
bolnavi psihic sau alte boli incurabile.
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-copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
-copii ai căror părinți se află în divorț.
-delicvenți juvenili.
2.Tineri
-Tineri aflați în stare de abandon școlar
-tineri cu handicap sever, autism, sindromul Down, bolnavi psihic,alte boli
-tineri ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
-tineri ai căror părinți se află în divorț
-delicvenți
3.Alte grupuri și persoane vulnerabile
-familii sau persoane singure fără venituri, sau cu venituri foarte mici
-familii sau persoane singure cu condiții precare de locuit
-familii aflate în risc de abandon familial
-persoane cu deficiențe:fizice, senzoriale, psihice, parte din ele neîncadrate în gradul
de handicap și neluate în evidența serviciilor de specialitate
-femei/mame defavorizate: fără adăpost, sărace, singure, cu mulți copii minori,
abuzate, victime ale violenței domestice
-vârstnici singuri, fără reprezentanți legali, fără venituri, cu probleme de sănătate,
marginalizați social.
Obiective generale urmărite prin PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE
1.Monitorizarea și creșterea calității serviciilor sociale oferite precum și asigurarea
continuității acestora pe plan local.
2.Promovarea transparenței și facilitarea accesului membrilor comunității la serviciile
sociale.
3.Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii și serviciile de asistență socială.

