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Anexa la HCL nr. 119 din 11.11.2021  

 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE 

Privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

Consiliului Local Rupea pentru anual 2022 

 

1. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a orasului Rupea pentru perioada 

2017 – 2030, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 11/28.02.2018 

a) Obiective generale: 

- Monitorizarea si cresterea calitatii serviciilor sociale oferite precum si asigurarea 

continuitatii acestora pe plan local; 

- Promovarea transparentei si facilitate accesului membrilor comunitatii la serviciile 

sociale; 

- Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate; 

 

b) Obiective specifice: 

          - Implementarea unitara si coerenta a prevederilor legale din domeniul asistentei     

sociale, corelate cu nevoile si problemele sociale ale beneficiarilor; 

         - Actualizarea continua a Bazei de date privind beneficiarii, a datelor privind prestatiile 

acordate , cuantumul si data acordarii acestora, precum si alte informatii relevante; 

        - Realizarea unor parteneriate cu institutii , autoritati in domeniu, ONG, adaptate 

structurii sociale si resurselor disponibile la nivelul orasului, in concordanta cu nevoile si 

prioritatile generale ale comunitatii locale.  

       - Dezvoltarea  unei atitudini proactive si participative in randul populatiei localitatii si a 

beneficiarilor de servicii sociale.  

2. Reglementarile legale:  

- Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile 

ulterioare art. 112, art.118, art.119 alin. (1); 

- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile  si 

completarile  ulterioare ( art. 13,art. 84, alin.(5), art.129); 
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- Ordinul 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de actiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local; 

- H. G. Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare si 

functionare ale servicilor publice de asistenta sociala si structurii orientative de 

personal. 

3. Decizia nr. 3034 din 22.10.2016 emisa de catre Ministerul Muncii, Familiei, protectiei 

Sociale si Persoanele Varstnice , in conformitate cu prevederile art.22 din Legea 

nr.197/2012 , privind acreditarea , in conditiile legii, a furnizorului de servicii sociale 

Serviciul de Asistenta Sociala al orasului Rupea, cu sediul in orasul Rupea, str. 

Republicii, nr. 169, judetul Brasov si a Certificatului de acreditare  seria AF nr. 

002929, conform caruia furnizorul este acreditat sa acorde servicii sociale pe perioada 

nedeterminata. 

4. Conventia de parteneriat  

     Nu exista nicio cobventie de parteneriat. 

5. Conventia de colaborare nr. 9301 din 10.02.2021 incheiata intre Directia Generala 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov si UAT Rupea prin Directia de 

Asistenta Sociala Rupea  in scopul aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei 

copilului, familiei, persoanelor varstnice , persoanelor cu dizabilitati, precum si altor 

persoane , grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare. 

 

CAPITOLUL I 

Date privind administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale 

Beneficii sociale  

1. Protectia persoanelor cu handicap 

Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se 

acorda conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cuprinde la nivel local 

monitorizarea atributiilor si obligatiile ce le revin asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, cu scopul imbunatatirii situatiei acestora. Sumele necesare acordarii 

drepturilor prevazute de lege au fost asigurate pana in prezent in procent de 10 % din bugetul 

local si 90% din bugetul de stat, incluzand drepturi salariale, indemnizatia acordata persoanei 
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cu handicap grav pe perioada in care asistentul personal se afla in concediu de odihna, 

indemnizatia de hrana, tichetele de vacanta.  

In cursul anului 2021 un numar mediu de  56   personae cu handicap “ grav” au 

beneficiat de drepturile prevazute de lege ( indmnizatie lunara echivalenta cu salariul net al 

asistentului personal ), in urma incadrarii in gradul de handicap “ grav cu asistent personal “ 

pe baza certificatelor emise din Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 

respective Comisia pentru Protectia Copilului Brasov. 

2. Venitul minim garantat 

            Venitul minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

           Plata ajutorului social se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Plati si 

Inspectie Sociala Brasov. In cursul anului 2021 s-au aflat in plata un numar mediu lunar de 

65  dosare de acordare a venitului minim garantat pentru care s-au alcat lunar fonduri de la 

bugetul de stat. 

3. Protectia copilului  

Cadrul legal privind protectia copilului este reprezentat de Legea 272/2004 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului. Prin compartimentul de autoritate tutelara si 

protectia copilului din cadrul DAS Rupea se realizeaza monitorizarea copiilor aflati in situatii 

de risc. In vederea prevenirii separarii copilului de familie se intreprind o serie de actiuni si se 

intocmesc documentele aferente: vizite la domiciliu, note de discutii, consiliere, anchete 

sociale, planuri de servicii si se propun masuri de protectie sociala in situatii extreme.  

In scopul prevenirii abandonului scolar, compartimentul monitorizeaza situatia scolara 

a elevilor aflati in situatii de risc, in colaborare cu cadrele didactice, parinti sau alte persoane 

de referinta din viata minorilor. 

In situatia copiilor a caror parinti sunt plecati la munca in strainatate se intocmesc si 

se trimit catre instanta dosarele de delegare a drepturilor parintesti, copiii fiind monitorizati 

periodic pe toata perioada cat parintele este plecat din tara.  

4. Alocatii de stat si indemnizatii 

In cadrul acestui compartiment  se au in vedere acordarea prestatiilor sociale pentru 

familiile cu copii, a alocatie de stat, a indemnizatiei pentru cresterea copilului, a stimulentului 

de insertie, precum si a alocatie pentru sustinerea familiei. 
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Alcatia de stat se acorda in baza Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocatia 

de statpentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in baza Legii 277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in 

ingrijire copii minori. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat prin Agentia 

Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Brasov.  

5. Ajutorul pentru incalzirea locuintei 

Conform OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 

rece, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda 

din fonduri de la bugetul de stat, familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse.  

6. Tichetele sociale de gradinita 

 In conformitate cu prevederiile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate se acorda tichete sociale 

in valoare de 100 lei lunar, sumele fiind suportate de la bugetul de stat.  

Grupuri si persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul masurilor propuse 

prin . 

7. Ajutoarele de urgenta  si ajutoarele de inmormantare 

          Se acorda in baza legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare si HCL nr.  28/ 31.07.2014     privind stabilirea criteriilor proprii si a 

metodologiei de acordare ajutoarelor de urgenta in bani din bugetul local pentru anul 2021. 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitatea Grad de 

ocupare  

Bugetele estimate pe surse de 

finantare, pentru serviciile 

sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

judetean 

A B C 

1 8899 CPDH-II Cantine 

Sociale 

Cantina 

Sociala 

Rupea 

50 locuri 50 % 90600 

lei 
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B. Servicii sociale propuse spre a fii infintate 

Nu exista propuneri de infintare a unor servicii sociale noi. 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 

Nu exista . 

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege 

HCL NR. 32 /2014 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al orasului Rupea pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute in Romania. 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local in conformitate cu prevederile art.6 din Hotararea Guvernului 

nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet si se 

afişează la sediul Directiei  publice de asistenţă social Rupea: 

 a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

consiliului local Rupea; 

 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 de cate ori 

este nevoie; 

 d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul UAT Rupea, acordate de 

furnizori publici ori privaţi: lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi 

a serviciilor sociale acordate de aceştia , serviciile sociale care funcţionează în cadrul 

Directiei de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior , situaţii statistice care privesc 

serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului ; 
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 e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează de cate ori este 

nevoie. 

 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 Directia de 

asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ; 

5. 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 

social,etc.; 

6. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare si indrumare metodologica a personalului care lucreaza in 

domeniul serviciilor sociale 

Propuneri de activitati de formare profesionala continua in vederea cresterii performantei 

personalului din structurile propri: 

a) Cursuri de perfectionare 

 Nr . de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 4 3000 lei 
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b) Cursuri de calificare 

 Nr . de persoane Buget estimat 

---------------------------- --------------------------- ---------------------------- 

 

 

c) Sesiuni de instruire 

 Nr . de persoane Buget estimat 

Asistenti personali 31 6000 lei 

 

CAPITOLUL IV 

Dispozitii finale 

 

            Aplicarea Planului de actiune se va face in conditiile unei verificari periodice a 

nevoilor beneficiarilor, asa cum este prevazut si stabilit in legislatia in vigoare. De cele mai 

multe ori, beneficiarul unei masuri de protectie sociala aduce in discutie aparitia altor posibile 

probleme, astfel incat acesta devine beneficiarul mai multor actiuni si masuri de asistenta 

sociala. 

Atingerea obiectivelor din planul de actiune privind serviciile sociale si masurile de asistenta 

sociala, se realizeaza conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli in care sunt cuprinse 

investitiile si sumele alocate in anul 2022.  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Consilier local                                                                             Secretar General U.A.T.  

Prof. Baba Dorin Ioan                 jr. Ioana Madalina Roman     

 
 
 
 
 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

