ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2022
Avand in vedere prevederile:
- art. 112 alin.(3) lit. b) si art.118 alin.(1) – alin.(3) din Legea nr.292/2011, Legea asistentei
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 3 alin.(2) lit. b) si art.5 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.797/2017
pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta
sociala si a structurii orientative de personal;
- Ordinului ministrulului muncii şi justiţiei sociale nr.1086/2018 din 20 februarie 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
- art. art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand adresa nr.IA 48622/M/18.01.2022 a Directiei Generale de Asistenta sociale si Protectia
Copilului Prahova cu privire la Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2022;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Brazi prin care se propune aprobarea Planului
anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul
Prahova pentru anul 2022;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind
serviciile sociale administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2022;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate la
nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2022, prevazut in Anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi, judetul
Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, in conditiile legii, prin grija
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ionuţ BREZEANU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU
Brazi, 24 februarie 2022.
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ANEXA
la H.C.L. Brazi nr.10/24.02.2022

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

Aviz consultativ al Consiliului Judetean Prahova
pentru planurile anuale de actiune ale comunelor

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale administrate si finantate
din bugetul Consiliului Local Brazi pentru anul 2022

Planul Anual de Acţiune urmareste dezvoltarea serviciilor promovate precum si crearea altora
noi, pentru acoperirea unor cerinte tot mai crescande, pe fondul accentuarii gradului de saracie.
Planul Anual de Acţiune privind serviciile sociale se elaboreaza de catre autoritatile administratiei
publice locale, prin Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială în conformitate cu măsurile şi acţiunile
prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, conform prevederilor Legii nr. 292/2011 –
Legea Asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Planul anual de acţiune cuprinde masuri specifice de imbunatatire a sistemului de asistenta sociala,
date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale
propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor sociale, programul de subventionare,
bugetul estimat si sursele de finantare, propuneri elaborate de serviciu de protectie si asistenta sociala
pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Brazi.
Planul anual de acţiune poate fi modificat:
•

ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială;

•

ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte normative.
Avand in vedere:

1.Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Brazi pentru
perioada 2020-2029 aprobata prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 12 din 30.03.2020,

respectiv urmatoarele obiective pentru anul 2021:

Obiectiv general
Infiintarea si dezvoltarea unui sistem realist si eficient de servicii sociale la nivelul
localitatii, capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile, cresterea
calitatii vietii, tratament egal, nediscriminare si dreptul la o viata demna pentru toti locuitorii
comunei Brazi.
Obiective specifice (obiective pe termen mediu):
1. Implementarea unitara si coerenta a prevederilor legale din domeniul asistentei
sociale, corelate cu nevoile si problemele sociale ale grupului tinta (categorie de
beneficiari) :
-

colectarea informatiilor necesare identificarii sau actualizarii nevoilor sociale la nivelul
comunei;

-

constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localitatii; repartizati in
functie de tipurile de servicii sociale acordate, reglementate de lege.

2. Promovarea si dezvoltarea unor atitudini proactive si participative in randul
populatiei localitatii si a beneficiarilor de servicii sociale:
informarea si consilierea locuitorilor comunei in orice domeniu de interes al serviciilor si
misiunilor sociale;

-

implicarea angajatilor din cadrul compartimentului de asistenta sociala, a medicului
de familie, a asistentului medical, a cadrelor didactice in programele de prevenire a
situatiilor de risc social.

3. Actualizarea continua a unei evidente informatizate care sa cuprinda date prinvind
beneficiarii (date de contact, varsta, nivel de pregatire scolara, adrese de domiciliu, etc.),
date privind indemnizatiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare pentru
incalzire, ajutoare materiale, alocatii de sustinere, etc.), cuantumul si data acordarii
acestora, precum si alte informatii relevante:
-

masuri de facilitare a accesului persoanelor aflate in grupul tinta in acordarea beneficiilor,
reglementate de lege;

-

crearea unei evidente informatizate (fisiere, foldere, tabele centralizatoare) care sa cuprinda
toate informatiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale;

4. Identificarea si evaluarea situatiilor care impun acordarea de servicii si/sau
prestatii sociale, in conditiile prevederilor legale in vigoare:
-

promovarea /facilitarea accesului persoanelor/familiilor aflate in nevoie sociala la
acordarea serviciilor /beneficiilor sociale;

-

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, persoane varstnice

5. Infiintarea unor servicii sociale si dezvoltarea celor existente, mentinerea
certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale si licentierea serviciilor
sociale existente:
-

construire centru rezidential pentru persoane varstnice;

-

licentiere serviciu social - Echipa mobila pentru interventia de urgenta in cazurile de
violenta domestica;

-

licentiere Serviciu social - Ingrijire persoane varstnice in centru rezidential;

-

licentiere Serviciu social- Ingrijire la domiciliu persoane cu handicap cu asistent
personal.

6. Cresterea ratei natalitatii:
-

sprijinirea femeilor insarcinate in efectuarea analizelor si tratamentelor medicale:

-

sprijinirea cuplurilor infertile in efectuarea procedurii de fertilizare in vitro;

-

sprijinirea familiilor la nasterea unui copil.

7. Facilitarea accesului la educatie a elevilor si studentilor care urmeaza cursurile de
zi in cadrul unor forme de invatamant de stat/privat, reducerea absenteismului și
prevenirea abandonului şcolar prin acordarea unui sprijin financiar pentru
frecventarea cursurilor elevilor de liceu si studentilor:
-

sprijinirea tinerilor in vederea frecventarii invatamantului liceal, postliceal,
professional, special si universitar cursuri de zi in unitati scolare de stat sau
particulare, precum si studentilor care frecventeaza cursurile universitare de stat de pe
raza altor localitati.

-

respectarea obligatiilor mentionate in protocolul de colaborare incheiat cu scolile
generale de pe raza com. Brazi, respectiv colaborarea privitor la reducerea
absenteismului si abandonului școlar, etc.

8. Monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la
muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia.
- colaborarea Compartimentului de Asistenta si Protectie Sociala cu unităţile şcolare care
funcţionează pe raza comunei Brazi privind identificarea copiilor cu parintii plecatii
în strainatate.

9. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autoritati sau institutii
publice, centre sociale, adaptate nevoilor sociale si resurselor disponibile la nivelul
comunei Brazi:

-

incheierea

contractelor

si

implementarea

proiectelor

in

parteneriat

cu

autoritatea/institutia/furnizorul privat de servicii
-

realizarea unor proiecte care pot include diverse parteneriate cu alte structuri publice sau
private (ONG-uri, fundatii, asociatii etc.)

10. Armonizarea procedurilor pentru acordarea beneficiilor sociale (VMG, ASF, AI,
etc.):
-

instrumentarea dosarelor pentru beneficiarii de venit minim garantat, alocatie pentru
sustinerea familiei, a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pe baza procedurilor
elaborate ;

-

elaborarea, aprobarea si diseminarea documentelor pentru prezentarea tipurilor de
prestatii sociale existente.

11. Prevenire marginalizare socială.
-

intervenție multidisciplinară de prevenire a situațiilor de criză pentru persoane aparținând
grupurilor sociale vulnerabile;

-

acordarea

de

locuinte

sociale

din

fondul

locativ

al

Primariei

Brazi

persoanelor/famiilor aflate in situatii de dificultate sau care se afla in risc de
excluziune sociala.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local Brazi 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
A. Servicii sociale existente la nivel local

Compartimenul de Asistenţă şi Protecţie Socială detine certificat de acreditare seria AF
nr. 006299 din 03.12.2019.
In prezent nu exista servicii sociale la nivel local, dar incepand cu 03.01.2022 se vor
efectua demersurile legale in vederea depunerii documentatiei la Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale pentru obtinerea Licentei de functionare a serviciului social „Ingrijire la domiciliu
persoane cu handicap prin asistent personali”.
B.

Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
Denumire
serviciu
propus

Cod serviciu

Categorie
beneficiari

Capacit.
necesara

social
Nr.
Benf/
zi

Ingrijire
domiciliu
pers. Hand
prin asist.
personal.

Echipa
mobila
pentru
interventia
de urgenta
in cazurile
de violenta
domestica

Ingrijire
persoane
varstnice

Cap.
cladire

8810
ID-IV

8891 CZ-CEM

8730 CR-VI Centru
rezidential
persoane
varstnice

Copii/adulti
incadrati in
grad de hand
grav cu as.
personal

Victime ale
violentei
domestice

Persoane
varstnice

Nr
pat.

Resurse
umane
necesare

spatiu
-mp-

Bugete estimate pe surse de finantare

Buget
local

Bug
et
jud.

Bu
get
de
sta
t

Cont
ribut
ii
bene
ficia
ri

Al
te
res
ur
se

90

90

-

52

-

-

52

-

-

2330
mp

post. de
asistent
personal

Echipa
mobila4 sal.
(3- as. soc
+ 1 pol.
local)

Conform
reglement
arilor
legale

27983 lei/ pers.

5655
lei/
pers.

-

-

-

-

-

-

-

Val. tot.
Inv.
13779,3
9702
mii lei
-

-

-

-

Justificare

Legea nr.
448/2006 a
pers. cu
handicap;
HCLnr. 59/
29.12.2021
Ord.
2525/2018 –
privind
aprobarea
proced ptr.
interv. de
urgenţă în
caz de
violenţă
domestică;
HCL nr. 16/
22.03. 2019
HCL Brazi
nr. 2/
25.05.2016
construire
centru
rezidential
pentru
persoane
varstnice

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 aplica in cazul programelor de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de
interes general, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si
completarile 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: Nu este cazul.

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:
- se actualizeaza prin hotarare a Consiliului local si se publica pe site-ul Primariei Brazi:
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local;
- se aproba prin hotarare a consiliului local, se publica pe site-ul Primariei Brazi si se actualizeaza ori
de cate ori apar modificari.
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.
- formulare/modele de cereri se gasesc in cadrul Compartimenului de Asistenţă şi Protecţie

Socială; - conditiile de eligibilitate pentru fiecare serviciu solicitat sunt afisate la vizier;
- se actualizează cel puţin lunar si se publica pe site-ul Primariei Brazi.
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul Compartimenului de Asistenţă şi

Protecţie Socială, acordate de furnizori publici ori privaţi:

- lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate: se actualizează lunar;
-

serviciile sociale care funcţionează în cadrul Compartimenului de Asistenţă şi Protecţie

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 comunei Prazi- se
actualizează cel puţin anual.

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.
Promovarea activitatii Compartimenului de Asistenţă şi Protecţie Socială in

comunitate prin:
- realizarea si distribuirea de materiale informative in comunitate privind serviciile sociale
oferite, in functie de specificul activitatilor derulate si nevoile particulare ale fiecarei
categorii de beneficiari:
- prezentarea pe site-ul Primariei Brazi a activitatilor desfasurate si a informatiilor relevante
cu privire la modificarile legislative aparute privind acordarea beneficiilor sociale;
- informarea comunitatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul Compartimenului de
Asistenţă şi Protecţie Socială, prin intermediul site-ului cat si prin realizarea si distribuirea
de materiale informative in scoli, cabinete medicale ale medicilor de familie, alte institutii;
- organizarea unor campanii de informare si sensibilizare a comunitatii organizate de
Primaria Brazi sau in colaborare cu alte institutii publice de interes local cu privire la
promovarea serviciilor sociale existente;
- informarea comunitatii cu privire la cadrul legislativ general si specific ce reglementeaza
activitatea, publicarea pe site-ul primariei a modificarilor legislative aparute.

3. Telefonul verde
Nu este cazul.

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.

Compartimenul de Asistenţă şi Protecţie Socială a incheiat un protocol de
colaborare impreuna cu:
-

DGASPC Prahova in scopul aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei
copilului, familiei, persoanelor varstince, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor
persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;

-

AJPIS Prahova- PROIECT INTESO POCU 135/2/3/113589 pentru cresterea
incluziunii sociale si combaterea saraciei prin cresterea capacitatii tehnice si
administrative a retelei publice de asistenta sociala, precum si pentru imbunatatirea
nivelului de competente al personalului care activeaza in sectorul asistentei sociale la
nivel, contribuind astfel la consolidarea retelei de asistenta sociala prin furnizarea de
servicii adaptate nevoilor populatiei;

-

Asociatia Nationala a Surzilor din Romania-Filiala Prahova, AJPIS PrahovaPROIECT INTESO POCU 135/2/3/113589 pentru prestarea serviciilor de interpret de
limbaj mimico-gestual;

-

Primaria comunei Barcanesti- Prahova privind dezvoltarea relatiilor de colaborare
dintre parti in scopul identificarii si solutionarii cazurilor care necesita atentia
Compartimenului de Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primariei Brazi;

-

Post de Politie Brazi pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre parti in scopul
identificarii si solutionarii cazurilor sociale, precum si in scopul aplicarii politicilor
sociale in domeniul protectieie copilului, familiei, persoanelor varstince, persoanelor
cu dizabilitati si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala;

`-

Cabinete medicale individuale de pe raza comunei Brazi pentru dezvoltarea rețelei
locale de sprijin - școală, medici de familie, poliție, biserică, fundații, organizații, centre de
zi, administrație locală etc. în procesul de identificare, mobilizare și înregistrare a cazurilor
care necesită atenția Compartimentului de Asistenta si Protectie Sociala;

- Parohiile de pe raza comunei Brazi privind întărirea mecanismului naţional pentru promovarea
incluziunii sociale, a dialogului social pentru îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional
din domeniul incluziunii sociale, definirii priorităţilor cheie care vor sta la baza elaborării de
programe şi proiecte comune în domeniul incluziunii sociale, în vederea găsirii de răspunsuri

la nevoile sociale ale persoanelor aflate în dificultate, stabilirii premiselor de colaborare, de
schimb de informaţii şi asistenţă.
-

Scolile gimnaziale de pe raza comunei Brazi privind cresterea calitatii invatamantului si
eficientizarea colaborarii intre institutii, combaterea absenteismului, prevenirea abandonului
şcolar si a delicventei în şcoli.

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială.

In prezent nu exista servicii sociale la nivel local ce necesita campanii de promovare.

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
Organizarea de intalniri periodic sau ori de cate ori este necesar cu furnizorii de servicii
sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare.

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.
Informare permanenta a opiniei publice prin:
-

communicate de presa;

-

participarea reprezentantilor institutiei la emisiuni radio/TV;

-

articole de presa.

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. persoane
Personalul de specialitate

3

Buget estimat
7000 lei

b) cursuri de calificare

Nr. persoane
Personalul de specialitate

-

Buget estimat
-

c) sesiuni de instruire:
1. pentru personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate- nu este cazul
2. asistenţi personali- 10500 lei/70 persoane;
3. îngrijitori informali- nu este cazul;
4. voluntari- nu este cazul.

INTOCMIT,
Compartiment Asistenta si Protectie Sociala
Matei Cristina
Craciun Andreea
Musat Irina

