ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI COCU

Hotirflrea nr.37 din 21.11,2018
privind Planul Local de Acfiune privind serviciile sociale administrate gi/sau
finanfate din bugetul local la nivelul comunei COCU, jud. Argeg pentru anul 21lg

Consiliul Local al Comunei Cocu, judetul Arges intrunit in sedinta
ordinara in data de 21.112018, ora 10"00
Av6nd in vedere:

-ORDINUL Nr. 1 08612018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al
Planului anual de ac{iune privind serviciile sociale administrate qi finanlate din bugetul
consiliului judefean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuregti emis
de MNISTERUL MLNCII $I JUSTITIEI SOCIALE ei publicat in MONITORUL
OFICIALNR.336 din 17 aprilie 2018
Av6nd in vedere art. II2 alin. (3 ) lit. b), art. 1 1 8, art. 119 , art. l2O lit. d), art. 140 alin.

(2) qi art. 141 alin. (2) din Legea asistenlei sociale nr. 2921201 1, cu modificSrile qi
completdrile ulterioare,
- in temeiul - art. 17 alin. (3) din Hotirdrea Guvemului nr. l2l2ot7 privind organizarea gi
funclionarea Ministerului Muncii qi Justiliei Sociale;
- art.6 alin. (3) din HotdrArea Guvernului nr.79712017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare qi funclionare ale serviciilor publice de asistenld sociald qi a
structurii orientative de personal,

HOTARA$TE
Art. 1. Se aprobd Planul Local de Acfiune privind serviciile sociale administrate
gi/sau finantate din bugetul local la nivelul comunei COCU, jud. Argeg pentru anul
2019, fumizate de Compartimentul. de Asistenld sociald din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Cocu, judelul Argeq, conform anexei care face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.

vederea

Avizat pentru legalitate

PRESEDI
Cons.

ffiner

,,oN6i4|f,jBb

Prezentahotdr6re a fost adoptati cu: 9

0
0

voturi Pentru,

ab{ineri qi

voturi impotrivi din 9 consilieri prezenli

Anexd la HCL nr.37 din 21. 1 1 .201 8
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PLAN LOCAL DE ACTITNE
la

local,
Privind serviciile sociale administrate qi/sau finanlate din bugetul
nivelul comunei Cocu, jud. Argeq, pentru anul 2019'
Obiectivul general
la nivelul
irrffir.a qi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale
a tuturor categoriilor vulnerabile'
1oca1it61ii, capabil se asigrre incluziunea sociala
vielii, dediscriminare qi dreptul la o via!6 demn6 pentru toli locuitorii
creqterea calita1ii
comunei Cocu.

planul Local de Acliune cuprinde mdsuri specifice de imbun1fiF$\re a sistemului
de beneficiari, serviciile sociale
de asisten!6 social6 , dateprivind n rmerul qi categoriile
bugetul estimat qi sursele de
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiinfate,
sociald pentru dezvoltarea
i;;;;it ;;proprrn.ri elaborate de comparrimentul de Asistenld
unui sistem coerent, adaptatnevoilor sociale ale comunei Cocu'
GruPuri lintd
m[surilor:
Persoanele defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul
1. Copii qi familii aflate in dificultate;
2. Persoane v6rstniee;
3. Persoane cu handicaP;
4. Alte persoane in situalii de risc social'
Consideralii Preliminare
linut cont in
Tffio.rrirea planului Local de Acliune pentru anul 2019, s-a prevenirera
sau
anume
primul rdnd de scopul compartimentului de Asisten![ sociala 9i
care pot duce la marginalizare sau
limitarea unor situalii de dihcultate sau vulnerabilitate
excludere sociala, institulia acordand beneficii sociale.
Beneficii sociale:
41 6DAU care se efectueazd'
1. Plata ajutorului social acordat inbazalegii nr"
se efectueazdplata ajutorului
de c6tre AJPIS A.g.q. Din fonduri de la bugetul local
cu lemne, pentru beneficiarii de ajutor social, suma necesara

pentru incdlzireato"crrirlei
hitO prevdzutdin bugetul local anual'
persoanele cu handicap
2. Indemn rziliuqi plata indemnizaliei de insolitor pentru
grav.

plata indemnizaliei de insolitor se acordd inbazalegii nr. 44812006, privind
republicatd cu modificSrile
proteclia qi promovur.u d..pturilor persoanelor c-u handicap,
anrobalSa modalit61i1or de
qi complet6rile ulterioare qi ordinuixr" zq+lzoozprivind
legali ai copilului cu
platd a indemni zalietcuvenite p[rinlilor sau reprezentanlilor
qi reprezentantului sdu 1ega1"
handicap grav, pr..r* qi aduliului Cu handicap grav
persoanele cu handicap sunt acele p.rroutt. c6rora, datoritE unor afecliuni
in mod normal
frzice,mentale sau senzoriale, le lipsesc aUiiitalile de a desfbqura

qi
activitelile cotidiene, necesitdnd mdsuri de proteclie in scopul recuperdrii, integrdrii
incluziunii sociale.
persoana cu handic ap gray are dreptul,inbazaevaludrii socio-psiho-medicale,

la indemnizaliede,insolitor

p.r.t*

persoanele cu handicap grav, sau asistent personal,

dupd caz.

3. Ajutoare de urgen!6
Ajutoarele de urgin!6 se acordS inbazalegii nr,41612001, sumele necesare
fiind prevdzute in bugetul local anual"
4. Alocalia pentru suslinerea familiei
Alocalia pantru suslinerea familiei se acordd inbaza Legii nr.27712010, ca
membru
formd de sprijin'p.rt* familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pentru
mul1i copii minori 9i
de familie ae pa"a la 530 lei lunar, care au in ingrijire unul sau mai
de la bugetul
care frecv errteazdo formd de inv6!6m6nt. Sumele necesare p16!ii se acordd
de stat prin AJPIS Argeq.
5. Ajutorul pentru incdlzitea locuinlei
Conform O.U.G. y.7Ol2Ot1, privind m[surile de proteclie sociald in
de la
perioada sezonului rece, ajutorul pentru incdlzirealocuinlei se acordd din fonduri
tugetul'de stat, familiilor qi persoanelor cu venituri reduse.

6. Protecfia coPilului
inbazalegii nr.272Q004 privind proteclia

qi promovarea drepturilor

familial,
Copilului, sunt proprrJdiverse mlsuri de protaclie ca de exemplu, plasamentul
in
supravegh.r.u ,p.. ializatdla domiciliul pdrinlilor, institulionalizarea sau reintegrarea
sunt
familiile naturale ale minorilor care au bineficiat de mdsuri de proteclie. Propunerile
judelului
inaintate cdtre Direclia Generald de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului a
Argeq, care anali zeazdsitualia minorilor qi instituie o mdsurd de proteclie specific6
lrecaiui cazinparte.Minorii care se afl6 sub m6sura supravegherii specializate sunt
antisociale.
monitorizali periodic in familiile 1or naturale in vederea prevenirii unor fapte
7. Servicii acordate violenlei in familie in care se afl6 copii cu risc de

abandon qcolar.
Sunt servicii de informare qi consiliere acordate de cStre angalalii
reabilitdrii qi
Compartimentului de Asistenld sociali din cadrul PrimSriei Cocu, cu scopul
in situalii
reintegr6rii sociale a victimelor violenlei in familie, precum qi a copiilor aflali
de risc de abandon qcolar.
Pentru anul 2019, Primiria comunei Cocu, jud. Argeq, prin Compartimentul
de Asisten![ social6, iqi propune urmStoarele obiective generale:
1. Crearea unui sistem coerent cu privire la activitdlile de asistenld sociald"
Acest demers va avea in vedere actualizarea continud a evidenlei datelor care
. s6 cuprind6 beneficiarii (date de contact, vdrst[, nivel de pregdtire qcolard qi profesionala,
acordate (ajutoare sociale, alocalii
, adrese de domiciliu, etc), date privind beneficiile
etc),
pentru suslinerea familiei, ajutoare pentru incdlzirealocuinlei, ajutoare de urgenfa,
pentru
tuantumui qi data acorddrii acestora, precum qi alte informalii reievante
actualizare a ace stor evidenle

"

EficientizareaactivitAlii privind acordarea prestaliilor sociale care intrd in
atribuliile Compartimentului de Asistenld so cial[

2.

- stabilirea sarcinilor;
- actualizarea procedurilor de lucru.

'

Deryoltarea gi diversificarea serviciilor de naturd sociald,
in funclie de
nevoile identificate
- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii
, reprezentantii
beneficiarilor gi alli factori interesali din localitate qi stabilir""
rt
serviciilor sociale qi a unor obiective comune in acest sens.
"t.giir"r*#a.ruoltare a
- folosirea experienlei acumulate gi consultarea personalului
implicat in
fumizarea de servicii sociale, in vederea statilirii unor
obiective concrete.
3

4. imbundtdlirea continud a calitSlii vielii serviciilor

sociale
- asigurarea unor servicii sociale de calitate gi adaptate
' ------r nevoilor comunitdlii,
prin califiaarea continud a personalului;
'- angajarea personalului calificat in specializarea asisten{d
sociald;
- evaluarea continud a personalului gi a nevoilor
de formare profesion
ald a

acestuia;

"

- monitorizareaqi evaluarea calitdlii serviciilor furnizate
prin stabilirea unor
indicatori

in acest sens;

- acordarea de servicii flexibile, ad,aptate nevoilor
beneficiarilor qi in funclie de
prioritdlile identificate in urna evaluirii gi monito rizdrii;
- promovarea activitalii instituliei in comunitate.

5. Promovarea activitS{ilor

de asistenld sociald in comunitate
- tealizarea unor campanii de informare in comunitate
despre asistenla sociald
gi rolul acesteia in comunitate;
- tealizarea gi distribuirea de materiale informative pe
teme de asisten{6 social6;
-promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor
furnizat a.,at
institulia noastrd;
- responsabilizarea comunitSlii cu privire la problem
aticasocial6 qi conceperea
unor programe in acest sens;

.

- implicarea comunitSlii locale in suslinerea gi dezvolt
area activit6lilor
6' Promovarea prevenliei ca mdsurd de importanfd majord in activitateaderulate"
de
asistenld sociald
- identificarea persoaneror aflate in situalii de risc
sociar;
- informarea gi consilierea persoanelor ailate in situalii
de risc social;
- implicarea partenerilor gi a altor factori interesali
din comunitate
in
,' wvLr
activitdti
ru( de

prevenfie.

'

Y

Monitorizarea
Monitorizarea Planului Local de Acliune se va faceurmdrind
o serie de
indicatori; in functie de aceqti indicatori se va constata
in ce grad au fost atinse
obiectivele pe care le-au stabilit.
Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in planul
Local de Actiune
sunt autoritalile administraliei publice locale qi personalul
aflat i, r"u*air.r r..ri"*, r,
funclie de nivelul atribufiilor.

Fft

Indicatorii folosili in scopul monitorizirii au fost stabilili in funclie de acliunile
propuse in Planul Local de Acliune pentru 2019.
Pe parcrlrsul procesului de monitorizare qi evaluare se vor lua in considerare
urmdtorii indicatori:
- prevenirea gi combaterea sirdciei gi a riscului de excluziune sociald;
- existenla unei baze de date privind beneficiarii serviciului de informare qi

consiliere;

- realizarea unui studiu privind situalia beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului Local de Acliune se va face in condiliile unei
'
verificdri periodice
a

legislalia in vigoare.

nevoilor beneficiarilor de asistenla social6, aga cum este prev6 zutin

o

Atingerea obiectivelor din Planului Local de Acliune privind m6surile
sociale qi mdsurile de asistenlE sociald se reali zeazd conform bugetului de venituri qi
cheltuieli in care sunt cuprinse investiliile qi sumele alocate p.rrt., serviciile de proieclie
qi asistenld socialE in anul 2019.
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