ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
AVIZAT FAVORABIL
SECRETAR,

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea ,,Planului de acţiune privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru anul 2017’’

Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in discuţie raportul de specialitate nr.619/21.02.2017, intocmit de d-nul Ciulea Sima
Nicolae, şef Serviciu Asistenţă Socială referitor la necesitatea aprobării Planului de acţiune privind
dezvoltarea serviciilor sociale pentru anul 2017; Planul de acţiune privind dezvoltarea serviciilor
sociale pentru anul 2017 nr. 449/08.02.2017 întocmit de către d-nul Ciulea Sima Nicolae; Ţinând cont
de: adresa nr.1450/26.01.2017 emisă de Consiliul Judeţean Alba prin care se solicită întocmirea planului
sus menţionat.
În conformitate cu art. 112, alin.1 şi alin.3, lit.b, ale art. 118, alin.1şi 3 din Legea nr.292/2011
privind asistenţa socială, modificată şi completată.
În temeiul prevederilor art.45, art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia
publică locală, republicată
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic. Se aprobă Planul de acţiune privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru anul 2017
conform anexei – parte integrantă la prezenta hotărâre.

Iniţiator,
Primar, Pandor Traian
Baia de Arieş la 23.02.2017

PLAN DE ACȚIUNE
privind dezvoltarea serviciilor sociale
pentru anul 2017

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale oferite de către Primăria oraşului Baia de Arieş
este structurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, modificată si
completată, respectiv art. 112 şi art. 118 din Lege.
Acordarea serviciilor de asistență socială reprezintă un cumul de acțiuni menite să asigure
realizarea obiectivului său major: asistarea persoanelor care din motive de natură economică, fizică,
psihică sau socială, se află în incapacitatea de a-şi asigura nevoile sociale, să-și dezvolte propriile
capacități și competențe pentru integrarea socială.
În întocmirea planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 s-a ținut cont de
prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau
excluziune socială. Primăria oraşului Baia de Arieş urmărește realizarea scopului propus prin acordarea
de beneficii și servicii sociale:
A. BENEFICII SOCIALE
1. Venitul minim garantat
Plata ajutorului social acordat în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către A.J.P.I.S-Alba în
urma comunicarii lunare pe bază de borderou de către primaria Baia de Arieş a numarului de
beneficiari cât si cuantumul lunar stabilit in conditiile Legii. În cursul anului 2016 s-au aflat în plată un
număr mediu de 65 dosare de acordare a venitului minim garantat. Raportăndu-ne la numarul de
beneficiari din anii anteriori estimăm pentru anul 2017 un numar de 75 de dosare de acordare a
venitului minim garantat, suma necesară estimată in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare
fiind de: 216.000 lei.
2. Alocația pentru susținerea familiei
Plata alocației pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010, cu modificările și
completările ulterioare, se face de către A.J.P.I.S-Alba în urma comunicarii lunare pe bază de borderou
de către primaria Baia de Arieş a numarului de beneficiari cât si cuantumul lunar stabilit in conditiile
Legii. Estimăm ca în anul 2017 vor beneficia de ASF un număr de aproximativ 80 de familii, suma
necesară estimată in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare fiind de: 140.000 lei.
3. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie
Plata I.C.C şi a stimulentului de inserţie acordată în baza O.U.G 111/2010, cu modificările și
completările ulterioare, se face de către A.J.P.I.S-Alba în urma comunicării lunare pe bază de borderou
de către primaria Baia de Arieş a solicitărilor primite. Pâna la data de 31.12.2016 au fost inregistrate si
transmise spre plată un numar de 16 dosare privind acordarea I.C.C şi 2 dosare privind acordarea
stimulentului de inserţie.
4. Alocaţia de stat pentru copii
Plata alocaţiei de stat pentru copii acordată în baza Legii 61/1993, republicată şi actualizată, se
realizează de către A.J.P.I.S-Alba în urma comunicării lunare pe bază de borderou de către primaria
Baia de Arieş a solicitărilor primite. Pâna la data de 31.12.2016 au fost înregistrate si transmise spre
plată un numar de 16 dosare privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.

5. Stimulentul educațional
Se acordă în baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă.
Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă se acordă copiilor
provenind din familii defavorizate care sunt înscrişi în sistemul de învatamânt prescolar, frecventează
făra întrerupere cursurile (frecventează fără absente cursurile cu excepţia situaţiilor prevăzute de Lege)
şi al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la suma de 284 lei. În perioada februarie
2016- iunie (inclusiv) 2016 au beneficiat de acest drept un numar de total de 10 copii , suma necesară
fiind de 2.400 lei. Pentru perioada ianuarie 2017- iunie (inclusiv) 2017 se estimează un necesar de 4.500
lei, in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare .
6.a. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Conform OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pe perioada sezonului rece, cu
modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la
bugetul de stat, familiilor și personelor singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiari în perioada
sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017 a fost de 75 de familii și persoane singure , toți fiind
beneficiari ai ajutorului de încălzire cu lemne suma necesara pentru plata acestora fiind de 12.625 lei.
Estimăm că numărul de beneficiari pentru perioada sezonului rece următor, respectiv noiembrie 2017 martie 2018 se va ridica la 90 de beneficiari, estimând pentru plata acestora o suma de 17.000 lei, in
condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare.
6.b. Ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat beneficiarilor de V.M.G.
Sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de venit minim
garantat se platesc din fondurile bugetului local. Pentru pentru perioada sezonului rece următor,
respectiv noiembrie 2017 - martie 2018 a fost estimată ca necesară suma de 21.750 lei, in condiţiile
menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare (pentru un numar estimativ de 75 familii sau persoane singure
beneficiare de V.M.G).
7. Ajutoarele de urgență
Ajutoarele de urgență sunt acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare. În anul 2016 au fost acordate din buget local un număr de 4
ajutoare de urgenţă in valoare de: 1500 lei. Nefiind un domeniu in care se pot anticipa anumiţi factori
generatori ai unor astfel de situaţii ce impun sprijin financiar din partea autoritaţiilor locale, bazandu-ne
doar pe numarul de solicitari in acest sens raportate la anii anteriori, estimăm pe anul 2017 cheltuieli in
valoare de: 4.000 lei.
8. Plata asistenților personali și a indemnizațiilor lunare pentru persoanele încadrate în
grad de handicap grav
Plata asistenților personali și a indemnizațiilor lunare pentru persoanele încadrate în grad de
handicap grav cu asistent personal se acordă conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituției noastre este de a monitoriza atribuțiile și
obligațiile ce la revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav cu insoţitor, în vederea
ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială, la nivelul la care situația
lor o cere.
Suma necesară pentru plata acestor drepturi în anul 2017 este de aproximativ 696.000 lei din care:
suma necesară pentru plata asistenţilor personali, aproximativ 348.000; suma necesară pentru persoanele
încadrate în grad de handicap grav (cu asistent personal) care au optat pentru indemnizaţia lunară de
handicap, aproximativ 348.000.

9. Protecția copilului
Protecția și promovarea drepturilor copilului se face în baza Legii nr. 272/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Măsurile de protecție utilizate sunt plasamentul familial,
monitorizarea, instituționalizarea și reintegrarea în familie a minorilor care au beneficiat de o măsură de
protecție specială.
Cazurile sunt înaintate DGASPC Alba, care analizează situația minorilor și instituie o măsură de
protecție specială specifică fiecărui caz în parte. În scopul prevenirii separării copiilor de familiile
naturale, se vor efectua anchete sociale, planuri de servicii și vor fi propuse măsuri de protecție specială,
acolo unde situațiile constatate impun acest lucru.
Pentru prevenirea abandonului școlar, serviciul de asistență socială monitorizează situația școlară
a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc în urma sesizărilor primite sau în urma autosesizarii de catre
serviciu de asistență socială.
Alături de instituțiile de învățământ, serviciul de asistență socială participă la obținerea unor
drepturi bănești pentru elevi și studenți prin efectuarea anchetelor sociale.
Totodată, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt monitorizați periodic, iar
persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanță a
exercitării drepturilor părintești.
Se menține legătura cu toate instituțiile statului care se ocupă de problemele copiilor.
B. SERVICII SOCIALE
1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia De Arieş
Înfiinţat in anul 2011 prin H.G. nr.212/2011, Căminul pentru Persoane Vârstnice-Baia de Arieş
funcţioneză in subordinea Consiliului local Baia de Arieş cu o capacitate de 30 de locuri si un număr de
15 angajati, acoperind prin serviciile sale nevoile persoanelor vârstnice de pe raza judeţului Alba şi a
judeţelor limitrofe. În prezent gradul de ocupare a căminului este de 24 locuri(oferind servicii sociomedicale cu preponderenţă persoanelor vârstnice dependende si semidependente dar si independente)
însă acest numar fluctuează lunar, tinzând spre ocuparea în totalitate a locurilor de care dispune căminul.
În urma finalizării la data de 31.09.2015 a programului ,, Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine
pentru persoane vârstnice ” cheltuielile de funcţionare, până la acoperirea integrală a costului lunar de
întretinere au ramas in sarcina Consiliului local Baia de Arieş.
Pentru continuarea activitaţii pe anul 2017 Căminul pentru Persoane Vârstnice-Baia de Arieş are
nevoie de resurse financiare care sa acopere diferenţa dintre contribuţia beneficiarilor căminului
(contribuţie estimată la 200.000 lei anual) si sumele primite din transferuri de la bugetul de stat conform
Ordonanţei nr.34/2016 (finanţare anuală ce nu depăşeşte valoarea de 72.000 lei), suma necesară pentru
anul 2017 fiind de aproximativ: 767.000 lei
Ca urmare a faptului ca această sumă nu poate fi susţinută din buget local se impune identificarea si
acordarea unui sprijin financiar în vederea completării bugetului, astfel încât această instituţie de
asistenţă socio-medicală să-şi poată continua activitatea în anul 2017.
Este de precizat faptul că această instituţie nu doar furnizează servicii persoanelor vârstnice
vulnerabile, în subsidiar manifestând un rol economic important in viaţa localnicilor prin locurile de
muncă ce le pune la dispoziţie.
2. Asezământul Social „Sf. Varvara” Baia de Arieş
Serviciile oferite de către Asezământul Social „Sf. Varvara” Baia de Arieş se împart in două categorii:
„Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice” şi ,,Centrul de zi pentru copii”
2.1. Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice:
Rolul serviciului reprezintă dezvoltarea şi oferirea unui pachet de servicii pentru persoanele vârstnice
de pe raza oraşului Baia de Arieş şi satele apartinatoare (Muncelu, Sartăş, Brăzeşti şi Cioara de Sus)
aflate in dificultate, în stare de dependenţă fizică sau psihică prin asigurarea si garantarea unui standard

de viaţă care să corespundă nevoilor celor vârstnici. Serviciul este conceput sa acopere nevoile unui
numar de 13 persoane vârstnice (numărul de beneficiari la data de 08.02.2017 fiind de 13 persoane
vârstnice). Serviciul se află in subordinea Filantropiei Ortodoxe Alba-Iulia cu excepţia unui număr de
doi angajaţi, personal contractual al Primăriei Baia de Arieş. Cheltuielile de personal pe anul 2017, prin
punerea la dispoziţie din partea primăriei a celor doi angajaţi se estimează la suma de: 34.800 lei.
2.2. Centrul de zi pentru copii:
Serviciul are ca scop reducerea fenomenului de abandon şcolar şi creşterea performanţelor şcolare
pentru elevii aflaţi în situaţii de risc. Prin activităţile desfăşurate în cadrul centrului se urmareşte
remedierea problemelor de eşec şi abandon şcolar identificate în rândul copiilor. Deasemenea prin
activităţile de dezvoltare personală se va încerca să se asigure un climat diferit faţă de şcoală care
permite copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare şi un nivel scăzut de performanţă şcolară să
descopere noi practici ale învăţării. Serviciul este conceput sa acopere nevoile unui numar de 25 copii
aflati în situaţie de risc (numărul de beneficiari la data de 08.02.2017 fiind de 25 copii). Serviciul se
află in subordinea Filantropiei Ortodoxe Alba-Iulia cu excepţia unui angajat, personal contractual al
Primăriei Baia de Arieş. Cheltuielile de personal pe anul 2017, prin punerea la dispoziţie din partea
primăriei a acestuia se estimează la suma de: 17.400 lei.
C. OBIECTIVE GENERALE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU ANUL
2017:
-

Menţinerea, dezvoltarea şi îmbunatăţirea serviciilor de natură socială existente pe plan local
în funcție de nevoile identificate şi de resursele financiare disponibile;
Creșterea gradului de informare din partea institiţiei și implicarea comunității în
problematica persoanelor vulnerabile;
Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale prin stabilirea unor proceduri
flexibile de lucru cu publicul, în funcție de nevoile apărute;
Îmbunătaţirea procesului de identificare a persoanelor vârstnice aflate în situații de risc
social;
Eficientizarea activității privind combaterea marginalizării, abandonului scolar si separarii
copiilor de parinţi.

Îndeplinirea planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de acești
indicatori se va constata în ce măsură au fost atinse obiectivele stabilite. În funcție de acțiunile propuse
au fost stabiliți urmatorii indicatori:
- numărul persoanelor fară adăpost existente la nivelul comunitaţii;
- numărul de cazuri privind abandonul şcolar;
- numărul de persoane vârstnice aflate în situaţii de risc;
- numărul de semnalări din partea cetaţenilor cu privire la existenţa unor probleme sociale pe
plan local.

