
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I E C T 

 Nr. 38 din 24.07.2019 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
 
 
 

H O T A R A R E 
pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale 

 
 
 

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
Având în vedere: 

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), alin.7 lit. b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2009 privind Codul Administrativ; 
- raportul de aprobare a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat 
sub nr. 3773/24.09.2019; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Bodești, înregistrat sub nr. 3774 din 24.09.2019; 
 - prevederile art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011,cu modificările și completările 
ulterioare; 
- avizul Comisiei de specialitate  nr. 3 a Consiliului local ; 
 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin.7 lit. b)și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ; 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.   Aprobă Planul anual privind serviciile sociale, conform anexei nr.1, anexă care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SPAS-
Compartiment asistență socială. 

 Art.3.  Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
 

 Initiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 
 
 
 



Anexa nr. 1 la H.C.L. al comunei Bodețti nr. ___ din ___   
 

 

R  O  M  Â  N  I  A  

JUDEŢUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
 

 
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 

 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asistență Socială  se 

elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Bodesti, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de 
acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea persoanelor care, din 
cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile 
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. 

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date 
privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi 
infinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, 
propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvolaltarea unui sistem coerent, adaptat 
nevoilor locale ale comunei Bodesti. 
 

Grup ţintă: 
 

Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune: 
A. Copii şi familii aflate în dificultate-  250- VMG, ASF; 
B. Persoane vârstnice-;; 
C. Persoane cu handicap- 187; 
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate- 28; 
E. Persoane fără adăpost-  
F. Alte persoane aflate în risc social-; 

 
 

Consideraţii preliminare 
 
          În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a ţinut cont, în primul 
rând de scopul Compartimentului de asistenta sociala, şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituţia urmăreşte 
realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 
 
 

A. BENEFICII SOCIALE 
 

1. Venitul minim garantat 
 

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În 
cursul anului 2018 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 33 dosare de acordare a venitului minim 
garantat.  

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru 
beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.  
 



 
   2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza 
atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării 
situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere.  

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau 
senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de 
protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza 
evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 
              În cursul anului 2018, un număr mediu lunar de 60 persoane cu handicap grav cu asistent personal au 

beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de handicap pe baza certificatelor 
emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului 
din subordinea Consiliului Judeţean Neamt. Pentru anul 2019 estimăm  ca bugetul pentru indemnizațiile lunare 
pentru persoanele cu handicap grav, inclusiv pentru asistentii personali, va fi de 1.040.892 lei. 
 

    3. Protecţia copilului 
 

În cadrul Compartimentului de asistenta sociala, sunt si servicii sociale care funcţionează în baza Legii 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, 
supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal 
pentru copiii de pe raza comunei Bodesti şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de 
măsuri de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a Judeţului Neamt, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică 
fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt 
monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate 
din fonduri de la Bugetul de stat. 

Prin Compartimentul de asistenta sociala se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de risc de pe raza 
comunei Bodesti. 

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale 
și vor fi propuse măsuri de protecție specială, acolo unde situațiile constatate impun acest lucru. Având în 
vedere situaţia socio-economică la nivelul, comunei Bodesti, ne dorim ca pe anul 2019 sa se reduca numărul 
de familii aflate în situaţie de risc, insa în schimb va creşte numărul de copii cu părinţi aflaţi la muncă în 
străinătate.  

Alături de instituţiile de învăţământ, Compartimentul de asistenta sociala participă la obţinerea unor 
drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor sociale. 

Totodată, copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate vor fi monitorizați periodic iar 
persoanele în grija cărora rămân vor fi consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanță a 
exercițiului drepturilor părintești. 

Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu toate instituţiile statului şi cu toate asociaţiile, fundaţiile 
şi ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor. 
 

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 
 

In  anul 2018 a fost  necesară suma de 2,5000 lei de la Bugetul local la ajutoarele de urgenţă şi 
ajutoarele de înmormântare care se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2019 estimăm un necesar în cuantum de aproximativ 30.000 
lei de la Bugetul Local. 
 

5. Alocaţia pentru susținerea familiei 
 

Alocaţia pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea 



familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care 
au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, 
prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Având în vedere faptul că în cursul anului 2018 au fost 
în plată 33 de dosare, estimăm că în anul 2019 nu vor fi mai mult de 10 dosare noi, in plata. 
 

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
 
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 

modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la 
Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada 
noiembrie 2017 – martie 2018 a fost de 37 familii şi persoane singure au beneficiat de ajutor de încălzire a 
locuinţei cu lemne. In anul 2018 de la bugetul local, suma acordata pentru ajutorul de incalzire a fost in 
cuantum de 11299 lei, atata pentru beneficiarii de ajutor social cat si pentru familiile si persoanele singure. 
Pentru anul 2019 estimam un necesar in cuantum aproximativ de 30.000 lei de la bugetul local. 
 

7.  Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuţi 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii 
cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se acordă gratuit lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu vârste 
cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. În anul 2018 au beneficiat de lapte praf un număr 
de aproximativ 2 copii. Estimăm că în anul 2019 vor beneficia de lapte praf un număr  aproximativ de 6 copii. 
Costul laptelui praf se suportă din fonduri de la Bugetul de stat. 

 
8.  Tichete sociale de gradiniță 

 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațământul 

prescolar a copiilor  provenind din familiii defavorizate  se acordă tichete  sociale în valoare de 50 lei lunar, 
sumele fiind suportate de la Bugetul de stat. In anul 2017-2018 au beneficiat un numar de 7  copii, iar incepand 
cu luna septembrie 2018 a anului scolar, beneficiaza un numar de 3 copii, datorită numărului mai mic de copii  
înscriși la grădiniță. In anul 2018 de la bugetul de stat a fost acordata suma de 2550lei, iar pentru anul 2019 
estimam un cuantum aproximativ de 5000lei. 
 

Pentru anul 2019 Compartimentul de asistență socială  îşi propune următoarele obiective generale: 
 

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială la 
nivelul comunei Bodesti; 
 - Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale care să cuprindă 
(date de contact, vârsta, nivel de pregătire scolară și profesională,prestațiile acordate, cuantum și data acordarii).  
 

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile 
Compartimentului de Asistenta Sociala; 

-stabilirea sarcinilor  
-actualizarea fişelor de post  
-actualizarea procedurilor de lucru  
-desemnarea responsabilităţilor  
-aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu  

 
Obiectiv  3:  Dezvoltarea  şi  diversificarea  serviciilor  de  natură socială,  în  funcţie  de  nevoile 

identificate; 
 -Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, 
în stabilirea unor obiective concrete;  
 -Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, 
pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  
 -Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor beneficiarilor; 

-Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le promoveze interesele;  



 
 

Obiectiv 4: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale; 
-Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 
-Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, 
schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;  

 -Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă 
a personalului;  

-Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;  
-Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele;  

 -Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest 
sens;  
 -Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile 
identificate în urma evaluării şi monitorizării;  

 
Obiectiv 5: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă 

socială 
-Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
-Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 
-Implicarea partenerilor şi a altor factori interesati din comunitate în activităţi de prevenţie. 

 
 

  
MONITORIZAREA 
 

 
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti 

indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care şi le-au stabilit serviciile. 
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei 

publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. 
 
 
 

INDICATORI 
 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual 
de acţiune pentru 2019. 

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori: 
 

-prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială  
-existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere  
-realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale   

 
Aplicarea  Planului anual de activitate se va face în condițiile unei verificări periodice  a nevoilor  

beneficiarilor de asistență,  asa cum este prevăzut  și stabilit în legislația  în vigoare. 
Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile de asistență socială se realizează conform 

bugetului de venituri și cheltuieli  în care sunt cuprinse  investițiile  și sumele alocate  pentru Comparimentul de 
Asistenta Socială  pe anul 2019.   
 
 
 
 

Consilier asistent, 
Paisa Georgiana 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  Nr. 3773 din 24.07.2019 
  

Referat de aprobare  
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate 

la nivelul comunei Bodesti, Judetul Neamt pentru anul  2019 
 
 

 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, se elaborează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, prin Compartimentul de asistenţă socială în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în 
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Bodeşti, prevazute în Legea nr. 
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările si completarile ulterioare. 
 Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 
a fi infiinţate, bugetul estimat si sursele de finanţare, propuneri elaborate se compartimentul de asistenţă 
socială reprezentând transpunerea în obiective a tutror factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare 
a unui sistem de asistenţă socială coerent adaptat nevoilor locale ale comunei Bodeşti. 
 Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate precum şi crearea altora noi, 
pentru acoperirea unor cerinţe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie. 
 Acordarea serviciilor de asistenţă socială se realizează ca un sistem de acţiuni specifice care trebuie 
să asigure: 
              -realizarea obiectivului său major; 
              -asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, 
nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile scoaile, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 
integrarea socială; 
 Prin acest Plan, Compartimentul de asistenţă socială urmareşte realizarea scopului prin acordarea de 
beneficii şi servicii sociale. Scopul defineşte cele mai importante realizări pe care le propune Compartimentul şi 
stabilirea unor obiective, propunerile fiind cocrete pentru a ajuta la îndeplinirea unui scop. 
 Grupul persoanelor defavoyizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor propuse în planul local 
de acţiune sunt: 
 -copii şi familii aflate in dificultate; 
 -persoane vârstnice; 
 -persoane cu handicap; 
 -copii ai căror părinţi sunt plecati la muncă în străinătate; 
 -persoane fără adăpost; 
 -alte persoane aflate în situaţii de risc social; 
 
 Implementarea măsurilor şi acţiunilor stabilite în cadrul Planului presupune un proces de planificare 
bazat pe obiectivele si nevoile locale, dar mai ales pe resursele materiale, financiare  şi umane disponibile. 
 Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei 
publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. 
 Pe parcurul procesului de monitorizare şi evaluarea se vor avea în vedere următorii indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială 
 -stabilirea unor măsuri de imbunătăţire a calităţii vieţii, a unor proceduri flexibile de lucru cu 
cetăţenii în funcţie de nevoia fiecăruia. 
  Faţă de cele expuse mai sus, propun Consiliului Local aproparea Proiectului de Hotărâre privind 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bodeşti,  Judeţul Neamţ, pentru 
anul 2019. 
 

Primar, 
Barna Marinel 

 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMĂRIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 3774 din 24.07.2019 
 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul comunei Bodesti, Judetul Neamt pentru anul  2019 
 
 În conformitate cu prevederile art.112, alin.(3), alit.b) din Legea nr.292/2011 a 
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia ca în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a 
asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor, sa elaboreze 
planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile 
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, bugetul estimat şi 
sursele de finanţare. 
 Conform prevederilor art.115, alin.(1), lit.(a) din legea mai sus menţionată, 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, realizează atribuţiile 
prevăzute la art.112 prin serviciile publice de asistenţă socială, respectiv 
compartimentele funcţionale cu atribuţii de asistenţă socială. 
 Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului 
de asistenţă socială, date detaliate privind numarul şi categoriile de beneficiari, 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse spre a fi înfiinţate, bugetul estimat 
şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de compartimenul de asistenţă socială, 
reprezentând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de 
realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială coerent adaptat nevoilor locale 
ale comunei Bodeşti. 
 Luând în considerare responsabilităţile legale ce revin autorităţilor publice 
locale cu privire la aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri şi 
comunităţi aflate în nevoie socială, 
 Văzând  prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), alin.7 lit. b), din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ: 
 Propun: 
 Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordare la nivelul 
comunei Bodeşti, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 
 

Consilier asistent, 
Paisa Georgiana 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
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