
1 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

_____________________________________________________________________________ 

                                       

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate  

din bugetul Consiliului Local Frumosu pentru anul 2023  

 

 

               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 10582 din 21.12.2022 prezentat de domnul Buga Constantin, 

primar al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

 Prevederile art. 118, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului 

județean/consiliului local/Consiliului Local al Municipiului București; 

 Prevederile art. 5 alin. (5) din Anexa nr. 3 la H.G. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență 

socială și a structurii orientative de personal; 

 Raportul compartimentului de specialitate nr.10583 din 21.12.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Frumosu; 

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art. 139 alin. (1), art. 

196 alin.(1) lit.a), art. 197 și art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

                        

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Consiliului Local Frumosu pentru anul 2023, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Frumosu, Prefectului Județului 

Suceava și Compartimentului de asistență socială; 

 
        Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.19 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA FRUMOSU 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 DIN 30.01.2023 

Aviz consultativ al Consiliului Județean Suceava 

pentru planurile anuale de acțiune ale comunelor 

 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE   

privind serviciile sociale adinistrate și finanțate  

din bugetul Consiliul Local Frumosu pentru anul 2023 
 

            Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a comunei Frumosu pentru perioada 2021-2026; 

2. Protocolul de colaborare încheiat pe o perioadă de 20 luni între Primăria Comunei 

Frumosu înregistrat la nr. 8432/20.09.2021 și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Suceava înregistrat la numărul 30493/20.09.2021; 

3. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

10. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal; 

11. Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anula de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean 

/consiliul 

local/Consiliul General al Municipiului București. 

 

se întocmește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul primăriei comunei Frumosu 
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Planul anual de acțiune privind serviciile sociale poate fi modificat:  

-  ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistență Socială; 

-  ca urmare a modificării sau a apariției unor acte legislative. 

 

               Obiectivul general al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu este cunoașterea și evaluarea situației sociale a comunității locale, dezvoltarea 

și îmbunătățirea rețelei de servicii sociale existente în funcție de caracteristicile sociale locale, în 

vederea identificării măsurilor și acțiunilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale 

individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru 

prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții.  

              Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local cuprinde: 

              1.  Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - capitolul I; 

              2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/județean - capitolul II; 

              3.  Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

              Caracteristicile principale ale planului de acțiune propus:  

 în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăria comunei 

Frumosu, serviciile oferite se adresează acelei părți a comunității care, din cauza lipsei de 

încredere în forțele proprii, a condițiilor materiale precare, lipsei de educație, stării de sănătate, 

lipsei unui spațiu locativ, nu poate să se susțină singură, să-și asigure cele necesare, fiind 

determinate să apleleze la comunitate, de a cărei implicare este nevoie în rezolvarea problemelor 

sociale. Aceste servicii se pot concretiza sub forma ajutoarelor material, bănești, obținerea unui 

spațiu locativ, a unui loc de muncă, de hrană caldă sau alimente de bază, accesare serviciilor 

sociale de specialitate în cadrul unui centru, care au ca finalitate reintegrarea persoanelor cu 

probleme sociale, aflate în situație de risc.  

 un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de 

acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combaterea acestora prin educarea și informarea 

adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul lor. 

 din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută 

ca un sistem de acțiuni specific, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motie de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru 

integrarea socială. 
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              Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistență Socială își 

definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. 

             Rolul planificării este de a ajuta instituția să: 

     - își definească obiectivele și orientările; 

     - își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde; 

     - identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției; 

     - să clarifice resursele pe care le poate folosi și să identifice ce acțiuni trebuie să întreprindă. 

            La întocmirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2023 s-a 

ținut cont de scopul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al 

primarului și anume, prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate 

care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituția urmărește realizarea scopului 

prin acordarea de beneficii și servicii sociale. 

 

                 OBIECTIVE: 

            Pentru anul 2023 Primăria Comunei Frumosu prin Compartimentul de Asistență socială își 

propune următoarele obiective: 

            Obiectiv 1. Înființarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul 

localității, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea 

calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți 

locuitorii comunei Frumosu. 

            În cadrul Compartimentului de Asistență Socială, acest obiectiv va fi realizat prin: 

   - actualizarea procedurilor de lucru și revizuirea lor în funcție de modificările legislative; 

   - aducerea la cunoștință și însușirea procedurilor de către toate persoanele cu atribuții în 

domeniu; 

   - punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern și aplicarea legislației în vigoare; 

îmbunătățirea comunicării prin informarea celor mai vulnerabili beneficiari cu privire la serviciile 

sau prestațiile de care aceștia pot beneficia; 

   - îndrumarea cetățenilor în rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, încercând 

soluționarea acestora și acordarea de recomandări individualizate în cazul în care problemele 

necesită analize și verificări din partea altor servicii, compartimente. 

 

             Obiectiv 2. Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor de 

beneficiari) prin următoarele activități: 

   - înaintarea de propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ, pe baza experienței proprii și 

a consultării partenerilor sociali și a furnizorilor de servicii acreditați; 
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   - identificarea nevoilor prin consultarea cu furnizorii de servicii sociale, reprezentanți ai 

beneficiarilor și alți factori interesați din comunitate și stabilirea strategiilor de dezvoltare a 

serviciilor sociale și a unor obiective comune în acest sens; 

  - întreprinderea de demersuri pentru a îmbunătăți comunicarea cu persoanele cu dizabilități și 

accesibilizarea mediului informațional la cerințele persoanelor cu dizabilități. 

 

            Obiectiv 3. Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și 

performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei 

Frumosu prin: 

    - evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora; 

    - întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile 

personalului, schimbările legislative și nevoile existente în comunitate; 

    - asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor comunității; 

    - folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și beneficiarilor; 

    - monitorizarea și evaluarea continuă a calității serviciilor furnizate; 

    - acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de 

prioritățile identificate în urma evaluării și monitorizării; 

    - promovarea activității instituției în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de 

comunicare. 

 

           Obiectiv 4. Înființarea/reabilitarea/modernizarea unui centru medical de permanență, 

menit să crească accesul cetățenilor la infrastructura socială și să îmbunătățească serviciile 

sociale oferite, prin: 

    - identificarea grupului țintă; 

    - realizarea documentațiilor tehnico-economice; 

    - lucrări specifice pentru înființarea/reabilitarea/modernizarea centrului de permanență.  

           Obiectiv 5. Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/diversificarea/modernizarea 

serviciilor de suport existente destinate persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe 

nevoile specifice ale acestora, menit să crească accesul cetățenilor la infrastructura sanitară 

și socială și să îmbunătățească serviciile sociale oferite, prin: 

    - identificarea grupului țintă; 

    - realizarea documentațiilor tehnico-economice; 

    - lucrări specifice pentru înființarea, dezvoltarea furnizării de sergvicii sociale/furnizarea de 

servicii sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). 

 

          Obiectiv 6.  Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației 

localității și a beneficiarilor de servicii sociale, prin: 

   - realizarea unor campanii de informare în comunitate; 
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   - realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială; 

   - implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, Consiliul Comunitar Consultativ) în 

problematica socială; 

   - responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe 

în acest sens; 

   - implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate; 

   - identificarea problemelor medico-sociale ale comunității, în special ale persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

 

           Obiectiv 7. Măsuri și acțiuni privind prevenirea și combaterea răspândirii infecției cu 

SARS COV 2, prin: 

   - distribuire măști de protecție către categoriile de familii și persaone defavorizate; 

   - asistentul medical comunitar are atribuția de a mobiliza/anunța și însoți membrii comunității 

locale în acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare 

și conștientizare din domeniul promovării sănătății, de a explica rolul și scopul acestora;  

   - sprijinirea copiilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor izolate la domiciliu și a altor 

grupuri vulnerabile pentru evitarea deplasărilor; 

   - acțiuni de identificare a persoanelor beneficiare de indemnizație socială în vederea distribuirii 

tichetelor electronice pentru masă caldă; 

   - promovarea și identificarea familiilor cu copii de vârstă preșcolară, primară și gimnazială care 

îndeplinesc criteriile de acordare a sprijinului educațional. 

 

            MONITORIZAREA  

            Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În 

funcție de acești indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele stabilite. 

            Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acțiuni sunt 

autoritățile administrației publice locale și persoanele afectate în subordinea acestora, în funcție de 

atribuții. 

 

            INDICATORI 

     - prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială; 

     - existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare și consiliere; 

     - realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale; 

     - măsuri de îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza 

rezultatului studiului. 
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CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 
 

Nr. 

Crt. 

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

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

Buget local Buget 

județean 

Buget de stat Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1. - - - - - - - - - 

Total          

 

 B. Serviciile sociale propuse spre a fi înființate 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

- m.p. - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, 

de îngrijire și 

asistență; 

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi înființate: 

Justificare 

Nr. 

Benef. 

/ 

zi 

Nr. 

Locuri/ 

(în  

paturi) 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. - - - - - - - - - - - - - 

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

anul 2022), în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului/direcției de acțiune 

prevăzută în strategia locală. Se aplică în cazul programelor de finanțare 

nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. - Nu este cazul. 

 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de 

lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială, cu completările ulterioare: 

            1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local 

- nu este cazul; 

            2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, 

pentru care se pot acorda subvenții; 

            3.  Bugetul estimat al programului de subvenționare _____-______. 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

 

        1.   Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 

afișează la sediul Compartimentului de Asistență Socială: 

        a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina de internet a unității; 

        b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

consiliului județean/local - se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local, se publică pe pagina de 

internet a comunei și se afișează la sediul Primăriei Comunei Frumosu. Se actualizează ori de câte 

ori este nevoie; 

        c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare  - formulare/modele de cereri 

în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. - sunt publicate pe pagina de 

internet a Comunei Frumosu și se actualizează ori de câte ori apar modificări; 
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        d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici sau privați sunt 

afișate la sediul Primăriei Comunei Frumosu; 

        e) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale 

acordate de aceștia - se actualizează ori de câte ori este nevoie; 

             I. Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Compartimentului de 

Asistență Socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de 

serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

            II. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului 

și al sectoarelor municipiului București - se actualizează cel puțin anual. 

         f) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul U.A.T. - se actualizează cel puțin trimestrial. 

         2.   Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a 

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării 

evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi: 

Informare privind legislația în domeniu; 

          3.    Telefonul verde; 

          4.   Activități de informare și consiliere, cum ar fi:  

          -   conștientizarea și sensibilizare a societății privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială ,etc.; 

          -      identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și 

evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;  

          -    furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în 

special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;       

          -  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de ecluziune 

socială,protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale de sănătate; 

          -    efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a 

persoanei aflate în risc de marginalizare datorită stării de sănătate, vârstei,condițiilor de locuit sau 

situației materiale. 

         5.   Mesaje de interes public transmise prin presă: 

         -  informare privind campania de distribuire a alimentelor și aproduselor de igienă prin 

programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018-2021 POAD; 

         -  informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 

         -  informare privind distribuirea stimulentului educațional; 

         -  informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
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         - informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice; 

         - informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;  

         - orice modificare legislativă de interes public. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale 

 

        1.   Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței 

personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

        a) cursuri de perfecționare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  - - 

        

        b) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  - 0 

        

        c) sesiuni de instruire pentru: 

        c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; - nu este cazul; 

        c.2. asistenți personali;   

        c.3. îngrijitori formali; 

        c.4. voluntari. 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenți personali  21 0 

         d) organizarea de întâlniri tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 

municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare 

intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

- - - 

        e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național; 

        f)  altele...... 

        2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea 

asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

        a) pentru asistenți sociali: nr.___-___; buget estimat: ___-___; 

       b) pentru psihologi: nr. ___-___; buget estimat: ___-___. 
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           Atingerea obiectivelor din Planul anual de acțiune privind serviciile sociale se realizează 

conform bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt cuprinse investițiile și sumele alocate 

pentru Compartimentul de Asistență socială pe anul 2023. 

 

 

 

 

        Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
             

 

 


