ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL COMUNAL
ULMU
HOTARAREA Nr. 7 .
Din 25 februarie 2022
Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate
si/sau finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Ulmu, judet Braila;
CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU
Intrunit in sedinta ordinara la data de 25 februarie 2022;
La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare prezentat de
acesta,
In baza raportului S e r v i c i u l u i P u b l i c D e A s i s t e n t a S o c i a l a
Vazind raportul de avizare al comisiei de specialitate constituite in cadrul Consiliului Local
Ulmu
In conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b), art. 113 alin. (1), art. 114 alin. (1)
118 din Legea nr. 292 / 2011 - privind asistenta sociala cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu prevederile O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu
co
ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protectia
promovarea drepturilor
persoanelor cu
ulterioare, precum si cu prevederile Legii
nr. 272/2004 privind
promovarea drepturilor copilului,
si
ulterioare, ale Legii nr.
cu
ulterioare si cu cele ale Legii nr. 197/2012 privind
asigurare
eniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit prevederilor art.2 lit.c), art.3 alin.(2) lit.b) din anexa 2, art.5 din anexa 3 din
H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare
orientative de personal, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modeluluicadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul
Consiliului local;
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 129, alin 1, alin 7, lit. (b), art. 139, alin 1, precum si ale art. 196, alin. 1 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.l anul
2022 furnizate de SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei ULMU
RAILA, conform
Anexei I care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei ULMU,
BRAILA.
Art. 3 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa
la cunostinta publica si comunicata celor
l institutiei,
pre
www.primariaulmu.ro
PRESEDINTE DE SEDINTA,
POTERASU MIHAITA ADRIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
BEJGU DANIEL,

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 25 februarie 2022, cu un numar de____voturi
pentru , ____ abtineri , ____ voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si
____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor
consilierilor in functie.

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ULMU

Anexa nr. 1
la H.C.L.Ulmu
nr. 7 / 25 februarie 2022

DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
SOCIALA din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei ULMU se
cu
a serviciilor sociale la nivelul comunei ULMU,
RAILA, conform prevederilor Legii nr. 292 / 2011 .
Planul anual de

poate fi modificat ca urmare :

a) modif
în structura SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ULMU ;
b)
sau
unor acte legislative ;
c)
în structura bugetului local al comunei ULMU.
Din perspe
acordarea serviciilor de
este
ca un sistem de
specifice, care trebuie
asigure realizarea obiectivului
major: asistarea persoanelor care, din
psihic
nu au
sociale, s integrarea
preliminare
În întocmirea

2 sd de
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare
realizarea scopului prin acordarea de beneficii servicii sociale .

A. BENEFICII SOCIALE
1. Venitul minim garantat
Începând cu 1 ianuarie 2011,
sociale devenite, din 2012,
pentru
anului 2021 s-au aflat în pla
de 98 dosare de acordare a venitului minim garantat .

La sfarsitul

Incepand cu luna noiembrie 2021, primaria nu mai plateste ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne
pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarileulterioare.
2.

plata

de
/ 2006 privind

grav, în v
care

pentru persoanele cu handicap grav
pentru persoanele cu handicap grav se
conform Legii nr. 448
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
noastre
handicap
la nivelul la

lor o cere.

senzoriale, le lipsesc abilit
în sprijinul
baza
socio psiho - medicale, la

incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în
de înso
pentru persoana cu handicap grav sau

În cursul anului 2021

70 persoane cu handicap grav au beneficiat de
icatelor emise de
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru
Copilului din
subordinea Consiliului
raila .
La începutul anului 2022, în

compartimentului de

se

47

un

de

18 persoane cu handicap grav
fie

bugetul local al comunei ULMU .

3.
copilului
În cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA, sunt furnizate servicii sociale în
conformitate cu Legea 272/2004, privind
promovarea drepturilor copilului,
cu
si
ulterioare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea
Procedurii
robarea Metodologiei de lucru
privind
de
a modelului standard al documentelor elaborate de
acestea.
Prin aceste acte normati
familial, supravegherea

la domiciliul
sau propunerea instituirii
asigurarea unui asistent maternal pentru unii copii. Propunerile
Generale de
Copilului a j
RAILA, care
caz în parte. Trimestrial,

sunt înaintate
minori

identificare a riscurilor. Minorii care
periodic în familiile lor naturale în vederea
prevenirii unor viitoare fapte antisociale. Cheltuielile
copilului sunt alocate din fonduri de la bugetul de stat.
4. Ajutoarele de urgen
ajutoarele de înmormântare
Ajutoarele de
ajutoarele de înmormântare se
.

care pot duce la marginalizare
5.

în baza Legii 416 / 2001, fondurile cu

comunei ULMU nr. 22 / 31.07.2017, au fost aprobate criteriile de
unor
dificultate
excluziune

pentru

familiei
nerea familiei se aco
familiile cu venituri reduse care au în
îngrijire

pentru
de

la 18 ani;

Sumele necesare sunt

2 se va ajun

1. Violenta in familie.

85 de dosare în

în bugetul anual sume pentru sus
suporte, din

Pentru aceasta categorie, SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA, a solicitat pentru anul 2021
sa se prevada in bugetul local suma de 4000 lei
Avand in vedere faptul
ca la sfarsitul anului 2021 aceste sume nu au fost cheltuite si nu au fost solicitari, aceste sume vor fi raportate
si aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL, in anul 2022.
OBIECTIVE GENERALE:
serviciilor sociale la nivel local
-evaluarea continua a personalului si a nevoilor de formare profesionala a acestora;
-intocmirea unui plan de formare si perfectionare profesionala in functie de nevoile
personalului,schimbarile legislative si tinand cont de nevoile existe in comunitate;
-asigurarea unor servicii sociale de calitate si adaptarea nevoilor comunitatii,prin calificarea
continua a personalului;
-folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului si beneficiarilor;
-monitorizarea si evaluarea continua a calitatii serviciilor furnizate prin stabilirea unorindicatori
in acest sens;
-acordarea de servicii sociale flexibile,adaptate nevoilor beneficiarilor si in functie depriorotatile
identificate in urma evaluarii si monitarizarii;
-promovarea activitatii institutiei in comunitate;
- serviciile oferite de
personanul cu
de
vor fi orientate spre
promovarea autonomiei persoanei vulnerabile favorabile incluziunii sociale;
tratamentul corect echitabil al tuturor copiilor în societatea
în exercitareadrepturilor
de
copii;
dezvolatarea serviciilor sociale cu caracter primar;
dezvoltarea parteneriatelor;
dezoltarea
diversificarea

de informare asupra drepturilor
de

sensibilizare

dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
prevenirea

sociale;

combaterea riscului de excuziune
combaterea
persoanelor vârstnice
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Implementarea
a prevederilor legale din domeniul
sociale,
corelate cu nevoile problemele sociale ale Grupului
(categoriilor de beneficiari);
2.
actualizarea
a unei Baze de date care
date privind
beneficiarii (date de contact, vâr
nivel de
adrese de

acestora, precum alte
i relevante pentru completarea Bazei de date;
3.
implementarea unui sistem armonizat integrat de furnizare a tuturorcategoriilor
de servicii sociale la nivelul comunei ULMU ;

4. Realizarea unor parteneriate public - public, public - privat cu alte
sau
publice, ONG - uri etc;
5. Dezvoltarea unor atitudini proactive
participative în rândul
a
beneficiarilor de servicii sociale.
B. SERVICIILE SOCIALE: OBIECTIV - REINTEGRAREA
Acestea sunt
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
SOCIALA, din
omunei ULMU .
a)
b)
c)
d)

servicii de sprijin
servicii de informare
orientare
elaborarea cu alte

consiliere (inclusiv
sau

a victimelor;
furnizoare de servicii sociale pentru a asigura

MONITORIZAREA
indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care
DE ASISTENTA SOCIALA.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de
publice locale persoanele aflate în subordinea acestora, în
de
INDICATORI
Indicatorii

în scopul
pentru 2022.

Pe parcursul procesului de monitorizare

au fost

în

le-a stabilit SERVICIUL PUBLIC
sunt

de

propuse înPlanul

evaluare se vor lua în considerare

1) prevenirea combaterea
a riscului de excluziune
2)
unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare consiliere;
3) realizarea un studiu privind
beneficiarilor de servicii sociale;
4)
de
a
beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe bazarezultatelor
studiului;
5) stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în
de nevoile
6) n
re au urmat cursuri d
documentelor;
7) realizarea de programe de
de informare
consiliere a
reprezentant
legal al copilului;
8) realizarea unor pl
copii
în s
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL

