ROMAIA
COSILIUL LOCAL UTEI
JUDETUL BOTOSAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea PLAULUI AUAL DE ACTIUE privind serviciile sociale pentru
anul 2017
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al consiliului local cu nr.2961 /15.05.2017,
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive
nr.2960/15.05.2017,
având în vedere rapoartele de avizare ale:
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism,
servicii şi comerţ;
- comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală,
în baza art.112 alin(3), lit.b) și ale art 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.45, alin. (1) si ale art. 36, alin.6, lit.a) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e :
Art.1. – Se aprobă PLANUL ANUAL DE ACTIUNE privind serviciile sociale
furnizate în anul 2017 de catre Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Unteni, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Unţeni, prin aparatul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Tucaliuc Elena

COMUNA UNŢENI
26 iunie 2017
r.37.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Ursachi Vasile

CONSILIUL LOCAL UNTENI

ANEXA

JUDETUL BOTOSANI

la hotărârea nr.37 din 26 iunie 2017

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ,
AUTORITATE TUTELARĂ SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

P L A N DE A C Ț I U N E
privind serviciile sociale
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de către UAT prin serviciul public de asistență socială,
în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Botoșani,
conform prevederilor legii 292/2011 a asistenței sociale.
Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială , date detaliate
privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale pentru a fi înființate, programul
de contractare a serviciilor de la furnizori privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare,
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 Unteni.
Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate precum și crearea altora noi, pentru acoperirea
unor cerințe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.
Caracteristici principale ale planului de acțiune propus

În cadrul serviciului public de asistență socială Unteni, măsurile de asistență socială se realizează consecvent și cu
prioritate în favoarea persoanelor și familiilor în dificultate, pentru prevenirea sau ameliorarea situației de dificultate
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 special,
individuale, familiale sau de grup în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială și creșterii incluziunii
sociale.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse în funcție de specificul
activității derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter pro activ și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația
socioeconimică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.
Toate aceste măsuri de viață sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea
drepturilor și libertăților proprii, dreptul la opinie și libera alegerea măsurii sociale potrivită fiecărui caz.
În vederea facilității accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității serviciului se pune accent pe dezvoltarea
serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care pot apela, dar în
același timp dezvoltarea unei relații nu numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative.
Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea
situațiilor de risc și combatere a acestora prin educarea și informarea adecvată a părinților și familiilor în ansamblul lor.
De asemenea, avem în vedere lărgirea ariei de activitate a serviciilor prestate de autoritatea locală în baza
principiului autonomiei locale așa cum este definită de Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală,
modificată și completată și în concordanță cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială.
Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin

PLANUL DE ACȚIUNE
1. Copii
- Din familii aflate în situații de risc fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social;
- Din familii fară venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocații de susținere pentru familia
monoparentală sau alocații complementare;
- Copiii aflați în situații de abandon școlar;
- Copii cu probleme de sănătate ca o consecință a sărăciei;
- Copii cu handicap (grav, accentuat sau mediu);
- Copii a căror copii se află în divorț;
- Copii a căror părinți sunt plecați în străinătate.
2. Tineri
- Tineri aflați în situații de abandon școlar;
- Tineri cu grad de handicap;
- Tineri a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- Delicvenți.
3. Alte grupuri de persoane vulnerabile.
- Familii fără locuință sau cu locuință a căror condiții de locuire sunt precare;
- Familii aflate în situații de risc de abandon familial,
- Familii fără venituri sau cu venituri foarte mici;
- Femei abuzate victime ale violenței domestice;
- Vârstnici fără reprezentanți legali.

Obiective urmărite prin planul de acțiune.
1. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate și a copiilor din familiile a căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
2. Promovarea transparenței și facilitatea accesului membrilor comunității locale la serviciile sociale.
3. Creșterea calității serviciilor sociale oferite precum și continuitatea acestora.
NOI MĂSURI PROPUSE DE ÎNTĂRIRE A CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE(SPAS)
1. Perfecționarea personalului din cadrul SPAS Șendriceni în vederea aplicării eficiente a legislației în vigoare.
2. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii și serviciile de asistență socială.
3. Identificarea de noi oportuntiăți în asistența socială și elaborarea de noi proiecte pentru obținerea de finanțare
internă sau externă.

Atingerea obiectivelor din planul de acțiune privind serviciile sociale și măsurile de asistență socială se realizează
conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile și sumele alocate SPAS în anul 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Tucaliuc Elena

