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Anexa 1 la PHCL 65 din 04.05.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune a 
serviciilor sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Budila in 

anul 2022 
 

 
 

Având în vedere: 
 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.59/ 30.12.2019 pentru perioada 2019-2023 cu următoarele obiective/ 
măsuri/acțiuni: 
 
I.  Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a copilului și familiei: 
 
Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate: 
 
1.1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local 
 
1.2. Creșterea calității serviciilor destinate copiilor 
 
1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului 
și familiei 
 
1.4. Întărirea capacității de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației 
sociale a acestuia 
 Obiectiv specific 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor 
aflați în situații vulnerabile 
2.1. Eliminarea barierelor de atitudine și mediu în vederea reabilitării și reintegrării 
sociale a copiilor cu dizabilități 
 
2.2. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate precum 
și persoanelor care îi îngrijesc 
2.3 Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților 
 
Obiectiv specific 3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 
 
3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare 
 
3.2. Reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor. 
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II. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor defavorizate, în 
risc de excluziune și marginalizare socială 
 
 
Obiectiv specific 1. Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile 
 
1.1 Creșterea șanselor de angajare și acces la piața muncii a beneficiarilor de VMG și 
ulterior de VMI 
 
 
Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor 
sociale 
 
2.1 Implementarea prevederilor legale privind Venitul Minim de Inserție 
 
2.2 Dezvoltarea sistemului de beneficii și prestații sociale complementare 
 
2.3 Creșterea accesibilității la beneficii sociale 
 
Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea sistemului de acordare a serviciilor soci sociale 
 
3.1 Asigurarea implicării beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor privind serviciile 
sociale de care beneficiază/ vor beneficia 
3.2 Creșterea rolului furnizorilor publici și privați în implementarea și dezvoltarea 
serviciilor sociale 
 
3.3 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de acordare a serviciilor sociale 
 
3.4 Întărirea capacității instituționale 
 
3.5 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile 
 
3.6  Creșterea  calității  serviciilor  sociale  acordate  în  comunitate  prin  sprijinirea  
furnizorilor  privați  de serviciilor sociale 
 
3.7 Dezvoltarea unei abordări integrate privind furnizarea de servicii sociale la nivel local 
 
3.8  Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale 
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III. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități: 
 
Obiectiv specific 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea 
exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale 
ale omului 
 
1.1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la cadrul informațional în condiții 
de egalitate cu ceilalți. 
 
Obiectiv specific 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate 
domeniile vieții 
 
2.1. Promovarea participării efective și depline a persoanelor cu dizabilități în toate 
domeniile vieții 
 
2.2. Asigurarea de sprijin  pentru exercitarea de către persoanele cu dizabilități a 
capacității juridice 
 
2.3.Prevenirea instituționalizării și susținerea dezinstituționalizării prin înființarea și/sau 
dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă nevoilor 
specifice grupului țintă 
2.4. Asigurarea accesului și participării persoanelor cu dizabilități la programe și context 
de educație non formală, activități culturale, sportive, de petrecere a timpului liber și 
recreative, adecvate intereselor și cerințelor specifice în condiții de egalitate cu ceilalți 
 
Obiectiv specific 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele 
cu dizabilități 
 
3.1. Asigurarea exercitării drepturilor civile și politice de către persoanele cu dizabilități 
 
3.2. Protejarea persoanelor cu dizabilități împotriva actelor de violență, exploatare, 
neglijare, abuz 
 
Obiectiv specific 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru 
deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu 
asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața 
muncii 
 
 
4.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la programe vocaționale, de pregătire 
pentru piața muncii 
 
Obiectiv specific 5. Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a 
persoanelor cu dizabilități și a învățării de-a lungul vieții 
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5.1. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație în forme și contexte 
adaptate, în comunitățile în care trăiesc 
5.2. Eliminarea barierelor de atitudine și de mediu în vederea reabilitării și reintegrării 
sociale a copiilor cu dizabilități 
 
IV Obiective specifice în domeniul prevenirii violenței domestice: 
 
1.   Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice 
 
2.   Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victimă 
 
3.   Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale 
 
4.   Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii 
violenței domestic 
 
V. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice 
 
Obiectiv specific 1. Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice 
 
1.1 Modificări ale politicilor de resurse umane pentru o mai bună integrare a lucrătorilor 
vârstnici 
 
1.2 Îmbunătățirea abilităților, a capacității de angajare și a independenței populației 
vârstnice 
 
 
Obiectiv specific 2. Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor 
vârstnice 
 
2.1 Accentuarea imaginii sociale a populației vârstnice și promovarea participării și a 
incluziunii sociale 
 
 
2.2 Îmbunătățirea accesibilizării infrastructurii spațiilor publice 
 
2.3 Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia. 
 
2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările 
ulterioare; 



5 
 

6. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
7. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
9. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
10. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 
11. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție sociala pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare; 
11. HG NR. 797/2017 prin care se aprobă Regulamentul cadru de organizare și 
funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor 
12. Ordin nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului 
local/ consiliului General al Municipiului București. 
 
 
          Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul  Consiliului Local Budila 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.  
 
 
CAPITOLUL I. Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 
 
        A. Serviciile sociale existente la nivel local 
 

Nr. 
Crt 

Cod 
serviciu 
social 
conform 
Nomencl
atorului 
serviciilo
r 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 

Contrib. 
Pers. 
Benefi. 

Alte 
surse 

1  Îngrijire persoane cu 
handicap la domiciliu de 
către asistentul personal 

31 94 % 1.210.650 
lei 

-  - - 
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2  Stimularea participării în 
învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din 
familii defavorizate și a 
procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru 
grădiniță 
 

109 70% 115.000 lei     

3  Servicii de monitorizare 
copii cu handicap 

67 100% Salar 
persoană cu 
atribuții în 
domeniul 
asistenței 
sociale 

- - - - 

4  Ajutor social în natură       Familii/ 
Persone 
singure 

 
 

9.000 lei     

5  Ajutor pentru încălzirea 
locuinței, altele decît 
beneficiarii de venit minim 
garantat 

familii 80% 60.000 lei     

6  Plata indemnizației pentru 
beneficii cu handicap grav, 
care au optat pentru aceasta 

33  575.000 lei     

7  Acordarea de ajutoare 
pentru înmormântare 

Conform 
nevoilor 

- 50.000 lei     

8  Servicii de informare și 
urmărire mod de creștere și 
îngrijire a copilului cu 
părinți plecați la muncă în 
străinătate 

5 dosare în 
prezent 

100% - - - - - 

9  Servicii distribuire POAD Aproximativ 
1350 persoane 

100% - - În 
funcție 
de 
persoan
e 
identif. 

- - 

10  Servicii întocmire cereri și 
dosare pentru diferite tipuri 
de beneficii sociale 

Conform 
nevoilor 

100% Salar 
persoană cu 
atribuții în 
domeniul 
asistenței 
sociale 
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 
 

 
 
  
 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza 
prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/ direcției de acțiune prevăzută în 
legea 98/2016, se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru 
activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
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: nu este cazul. 
 
 
CAPITOLUL II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la 
serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prev.art.6 din HG 
nr.797/2017 
 
a) Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 
afișează la sediul Primăriei Budila: 
 
1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

Nr. 
Crt 

Cod 
serviciu 
social 
conform 
Nomencl
atorului 
serviciilo
r 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 

Contrib. 
Pers. 
Benefi. 

Alte 
surse 

1  Implementarea proiectului 
,,Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea 
sărăciei și a excluziunii 
sociale” 

Conform 
nevoilor 

100% 20%    80% 

2  ,, Centru de resurse pentru 
copiii și tinerii din 
comunitatea de rromi din 
Budila, județul Brașov” 

Conform 
nevoilor 

100% 38.000 lei     

3  Continuarea programului ,, 
Primul ghiozdan’’ 

Conform 
nevoilor 

100% 100%     

4  School, my future- Școala, 
viitorul meu 

Conform 
nevoilor 

 1.500 lei    25.000 lei 

5  Cheia viitorului-Incluziune 
socială în comuna Budila 

      4.864.964 lei 
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1.1 se actualizează prin hotărâre a Consiliului local și se publică pe site-ul Primăriei 
Budila 
2. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local; 
2.1 se aprobă prin hotărâre a consilului local și se publică pe site-ul Primăriei Budila 
3. 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. – se 
actualizează ; 
3.1. formularele, modelele de cereri se găsesc la Compartimentul Asistență Socială; 
3.2. condițiile de eligibilitate pentru fiecare solicitare sunt afișate la avizier; 
 
4. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 
5. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale 
acordate de aceștia - se actualizează anual; 
 
b) 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; 
 
1. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistenta comunitară, 
cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, 
respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere 
socială. 
 
2. Mesaje de interes public transmise prin presă- când este cazul. 
 
 
CAPITOLUL III. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului 
care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 
1. Cursuri de perfecționare și/sau calificare: 1 persoană. 
 
 
 

 


