
                                                                                                       Anexă la HCL nr. 8/2019 
 

PLAN DE ACŢIUNE 

Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Treznea, judeţul Salaj, în anul 2019 

     La intocmirea planului anual de actiune pentru anul 2019 s-a tinut cont,in primul rand,de scopul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul 
Primariei comunei Treznea,si anume: 

 PREVENIREA SAU LIMITAREA UNOR SITUATII DE DIFICULTATE SAU VULNERABILITATE CARE POT DUCE LA MARGINALIZARE SAU EXCLUZIUNE SOCIALA. 

 

Beneficii sociale 

 

1. Venitul minim garantat 
 
Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001,  se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Salaj. La şfârşitul anului 2018 se aflau în plată 32 dosare având un număr total de 65 persoane. 
Din fonduri de la bugetul se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma necesară privind plata 

acestora fiind prevăzută în bugetul anului 2018. 
 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea 
modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau 
reprezentantului său legal. 

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 încăt aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia 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 curul anului 2018 un număr de 5 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de 
handicap pe baza certificatului emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din 
subordinea Consiliului Judeţean Salaj, sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local.  

In prezent în evidența Primariei Treznea sunt un număr de 6 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si 4 indemnizatii de însotitor. 
 
 



 
Şi în bugetul anului 2019 vor fi  prevăzute sumele necesare plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu 

handicap grav. 
 

3. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 
 
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,actualizată. 
 

4. Alocaţia pentru susţinerea familiei  
 
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în 
îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 40 de dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se 
asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, Salaj. În prezent un număr de 38 familii beneficiază de alocație pt 
susținerea familiei. 

 
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

 
Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările 

ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2018 au fost 
depuse un număr de  31 de cereri, din care 0 cereri pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; 31 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili 
solizi. 

  

    6   Protecţia copilului  
 
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, 

plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au 
beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Salaj, care 
analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecţie 
special, respectiv plasament  familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată 
sunt monitorizaţi periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

 
7  Servicii acordate victimele violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Treznea cu 
scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţi de risc de abandon şcolar. 

 

      8. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate:  se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 



aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea 
 Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care 
ambi părinţi  sau părintele care exercită singur autoritatea părintească  sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate). 
  

OBIECTIVE STRATEGICE 

1.Crearea unui sistem coerent,integrat de informare in ceea ce priveste activitatea serviciilor si prestatiilor sociale 

2.Imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice dependente. 

3.Combaterea riscului de excluziune sociala a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice dependente cu impact asupra cresterii calitatii vietii 

acestora. 

4.Diminuarea riscului de abandon scolar la copiii din familii in dificultate. 

5.Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de natura  sociala,in functie de nevoile identificate. 

6.Promovarea participarii si colaborarii intre factorii implicate in domeniul social. 

7.Promovarea bunelor practice in domeniul asitentei sociale si contributia la perfectionarea acestui domeniu. 

Pentru anul 2019 Primăriea Comunei Treznea prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale: 

 

Obiective generale,obiective specifice si masuri de realizare 

 

Nr. 

Crt. 

  Obiestive generale Obiective specifice Activitati desfasurate Finantare Indicatori Termen 



1. Monitorizarea si cresterea 

calitatii serv.sociale 

oferite precum si 

asigurarea continuitatii 

acestora pe plan local 

1.1-identificarea 

problematicii sociale 

existente in plan local prin 

analizarea nevoilor 

socialesi a situatiilor de 

vulnerabilitate a 

beneficiarilor de servicii 

sociale. 

1.2-promovarea unui 

sistem de furnizare a 

serviciilor sociale bazat pe 

urgenta situatiei de nevoie 

si prioritatea recunoscuta 

de comunitate. 

1.3-cresterea calitatii 

resurselor umane cu 

atributii in domeniul 

asistentei sociale. 

1.4-informarea si 

sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la 

problema persoanelor 

aflate in dificultate si a 

varstnicilor 

1.5-consiliere si mediere in 

vederea cunoasterii de 

catre persoanele aflate in 

dificultate a beneficiilor de 

asistenta sociala acordate 

pe plan local. 

- analizarea si 

inregistrarea cererilor de 

servicii sociale in vederea 

stabilirii nevoilor sociale 

existente. 

-adaptarea serviciilor 

sociale la tipurile de 

beneficiari si situatiile de 

vulnerabilitate. 

 

-solutionarea cu 

precadere a problemelor 

sociale urgente,prin 

acordarea de ajutoare de 

urgenta aprobate prin 

hotarari ale CL la 

propunerea primarului. 

 

-insusirea de catre 

personal a legislatiei in 

vigoare,aplicarea si 

adaptarea acesteia la 

problematica sociala 

existenta 

-actiuni umanitare cu 

ocazia sarbatorilor legale 

sau alte situatii deosebit 

-consilier sociala primara. 

-buget 

local 

 

 

 

 

 

-buget 

local 

 

 

-buget 

local 

 

 

-buget 

local,spons

orizari 

 

-buget 

local 

-nr.beneficiari ai 

serviciilor sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

-nr.cereri de 

ajutoare 

solutionate in 

regim de urgenta 

 

-evaluarea 

periodica a 

personalului 

 

-nr.de companii 

de ajutoare 

organizate 

-nr.persoane 

conciliate si 

mediate 

Permanent 

 

 

 

 

-permanent 

 

 

 

 

 

-anual 

 

 

-ocazional 

 

 

-permanent 



2. Promovarea transparentei 

si facilitarea accesului 

membrilor comunitatii la 

beneficii si servicii sociale. 

2.1-acordarea de asistenta 

si protectie sociala pentru 

familiile fara venituri sau 

cu venituri reduse-

Lg.nr.416/2001. 

 

2.2-acordarea de prestatii 

in bani-alocatii de sustinere 

a familiei,alocatia de 

stat,indemnizatia pentru 

cresterea copilului. 

 

2.3-masuri de asistenta si 

protectie pentru familiile 

fara venituri sau cu venituri 

reduse,in perioada 

sezonului rece-OUG 

nr.70/2001. 

 

2.4-masuri de sprijinire a 

persoanelor aflate in 

dificultate prin programe 

de ajutorare. 

-acordarea ajutorului 

social 

 

 

 

-intocmirea dosarelor 

pt.alocatia de sustinere a 

familiei,alocatiei de 

stat,ind.pt.crestere copil. 

 

 

-sprijinirea populatiei 

pt.intocmirea dosarelor 

pt.incalzirea locuintei in 

perioada sezonului rece. 

 

 

-distribuirea produselor 

alimentare in cadrul 

programului POAD. 

-distribuirea de lapte praf 

pt.copiii 0—1 an. 

-buget stat 

 

 

 

 

 

-buget stat 

 

 

 

-buget stat 

 

 

 

-program 

European 

 

-DSP Salaj 

-nr.beneficiari 

 

 

 

 

 

-nr.beneficiari 

 

 

 

-nr.beneficiari 

 

 

 

 

-nr.beneficiari 

 

-nr.beneficiari 

-permanent 

 

 

 

 

 

-permanent 

 

 

 

-sezonier 

 

 

 

 

-annual 

 

-lunar 

 

3. 

Dezvoltarea si 

imbunatatirea serviciilor 

sociale acordate 

persoanelor cu handicap 

3.1-masuri de protective si 

asitenta aqcordate pers.cu 

handicap 

-intocmirea anchetelor 

sociale pt.obtinerea 

gradului de handicap; 

-monitorizarea 

-buget stat -nr.beneficari si 

nr.indemnizatii 

-permanent 
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activitatiiasistentilor 

personali si acordarea 

indemnizatiei de 

handicap. 

4. Promovarea masurilor de 

asistenta in domeniul 

protectiei 

copilului,combaterea 

violentei in 

familie,prevenirea 

separarii copilului de 

familie. 

4.1-sprijinirea familiei in 

vederea prevenirii 

abandonului copiilor si 

separaea acestora de 

familie. 

 

4.2-stabilirea unor masuri 

de protectie pt.copiii aflati 

in dificultate. 

-monitorizarea copiilor  

 

 

 

 

 

-intocmirea de anchete 

sociale privind masura de 

protective. 

-buget 

local 

-nr.cazuri de copii 

cu masuri de 

protective 

speciala 

-permanent 


