
Pagină 1 din 8 

 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 

 

 

 

            
PROIECT 

 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul 
local pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al comunei Bozioru,  
Luând în considerare: 

 Referat de aprobare nr.4.000/09.12.2022 al primarului comunei 
Bozioru, judeţul Buzău; 

 Raportul de specialitate al compartimentului de asistență socială 
din cadrul primăriei Bozioru înregistat sub nr.4.001/09.12.2022; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate la nr.4.201/4.202/4.203/22.12.2022; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 
(2) din Constitutia României, republicată; 

 art. 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
  art.20 si art.28 din Legea – cadru a descentralizării nr.195/2006; 
  art.112 alin.(3) li.b, art.113 alin.(1), art.114 alin.(1)  și art.118 

din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu completările și 
modificările ulterioare; 

 O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr.272/2004 privind protecţia  şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare; 
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 art.2 lit.c) şi art.3, alin.(2) , lit.b) anexa nr.2, art.5 din anexa nr.3 
din HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Guvernului 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; 

 art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administratia publică ;  

  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si compeltările 
ulterioare;  

               În temeiul dispoziţiilor art.129, alin (1) și alin (2) lit ”a” , art.133 

alin (1), art.139, alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin (1) lit. a) si art.197 

din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale 
pentru anul 2023 furnizate de compartimentul de asistenţă socială din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul 
Buzău, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 
   Art.2 Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău va duce la 
indeplinire prevederile prezentei Hotărâri.  

 
        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul şi potrivit 
procedurii Legii contenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

   Art.4. Secretarul general al comunei Bozioru, judeţul Buzău  va 
comunica prezenta:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău;  
- C.J. Buzau – D.G.A.S.P.C. Buzău;  
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- Primarului comunei Bozioru;  
- Compartimentului  de asistenţă socială; 
- publică prin afişare – : www.comunabozioru.ro. 

 
 
Nr.48/09.12.2022 
BOZIORU 
  Iniţiator, 

                         PRIMAR: GRIGORE VALENTIN 

 ……………………………. 

 

                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                          SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                         OPREA MIRELA 

                                           
...................                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunabozioru.ro/
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 

 

Nr.4.000/09.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2023 

 

 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, se elaboreză de 
către autorităţile administraţiei publice locale, prin Compartimentul de 
Asistenţă Socială în conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr. la 
Hotărârea de Guvern nr.797/2017,  măsurile şi acţiunile prevăzute în 
Stategia de dezvoltare a serviciilor sociale, a judeţului Buzau , 

prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de 
îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind 
numărul şi categoriile de beneficairi, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse a fi înfiinţate, programul de subvenţionare, 
bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de 
serviciul public 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 Bozioru . 

 Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor 
promovate precum şi crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe 
tot mai crescânde. 

 Acordarea serviciilor de asistenţă socială se realizeză ca un sistem 
de acţiuni specifice care trebuie să asigure: 

- Realizarea obiectivului său major; 
- Asistarea persoanelor care, din cauza nunor motive de natură 

economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea  să-şi asigure 
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nevoile sociale, să.şi dezvolte proprile capacităţi şi competenţe pentru 
integrarea socială. 

     Prin acest Plan  Compartimentul de asistenta sociala  urmăreşte 
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 concrete 
pentru a ajuta la îndeplinirea unui scop. 

Grupul persoanelor defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul 
măsurilor propuse în planul local de acţiune sunt: 

o Copii şi familii aflate în dificultate 

o Persoane vârstnice 
o Persoane cu handicap  

o Persoane fără adăpost 
o Copii a-i căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

o Alte persoane aflate în situaţii de risc; 
 
Implementarea măsurilor şi acţiunilor stabilite în cadrul Planului 

presupune un proces de planificare bazat pe obiectivele şi nevoilor 
locale, dar mai ales pe resursele materiale, financiare şi umane 
disponibile. 

Implementarea Planului se va realiza de către Compartimentul  
de asistenţă socială din cadrul Primariei comunei  Bozioru în 
parteneriat cu principalele instituţii de la nivel local, central şi cele din 
sectorul guvernamental, asociaţii, fundaţii şi alţi furnizorii şi alţi 
furnizori acreditaţi de servicii sociale. 

Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor avea în 
vedere următorii indicatori: 

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune 
socială 

- Stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii, a unor 
proceduri flexibile de lucru cu cetăţenii în funcţie de nevoile fiecăruia; 

Faţă de cele expuse mai sus, propun Consiliului local aprobarea 
Proiectului de hotărâre privind Planul anual de acţiune privind 
serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bozioru , judeţul  Buzău 
pentru anul 2022. 

 

 

PRIMAR  

Grigore Valentin 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 

 

 

 

 

Nr.4.001/09.12.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului  

anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau 
finanţate din bugetul local pentru anul 2023 

 

       Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău, are ca scop şi 
obiect de activitate realizarea ansamblului de activităţi, măsuri, acţiuni, 
servicii, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 
grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi 
excluziunii sociale şi nu în ultimul rând pentru creşterea calităţii vieţii. 

      În conformitate  cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din 

judeţul Buzău, planul anual de acţiune privind serviciile sociale cuprinde 

date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse, bugetul estimat şi sursele de finanţare 
şi are în vedere atingerea următoarelor obiective şi rezultate aşteptate: 

    I. Dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, prin 

      - Dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare iniţială a nevoilor 
sociale individuale, familiale şi de grup prin  
a) Dotare tehnică; 
b) Perfecţionare profesională a personalului existent; 
c) Încheierea de parteneriate public – privat, public-public.  

    Rezultate aşteptate: 
    1. Creşterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale, reinserţia 

beneficiarilor de servicii integrate; 

    2. Cerşterea calităţii vieţii persoanelor asistate. 
     II. Protecţia copiilor în vederea prevenirii separării acestora de 
familie, prin: 
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- informarea şi consilierea familiilor aflate în situaţia de abandon al 
copilului, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în 
familie. 

- monitorizarea şi evaluarea situaţiei familiilor aflate în situaţii de risc 
de abandon al copilului; 

      - informarea şi consilierea familiilor în situaţia de abandon şcolar, în 
colaborare cu instituţia şcolară; 
      - creşterea posibilităţilor familiei în vederea depăşirii situaţiei de 
dificultate în care se află, creşterea accesibilităţii copilului şi a familiei sale 
la serviciile şi prestaţiile destinate menţinerii copilului în familie, 
      Rezultate aşteptate: 

 Scăderea numărului de copii aflaţi în situaţie de risc. 
 III. Dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi 
obligaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale, prin: 
      - perfecţionarea profesională a personalului pentru a putea desfăşura o 
activitate de informare proformantă; 
      -  încheierea de parteneriate cu organizaţii care desfăşoară activităţi în 
sfera serviciilor sociale. 

 

        Rezultate aşteptate: 
 creşterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale. 

 

       Diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizarea 
socială, prin: 
      - organizarea de manifestări, atragerea de parteneri unor manifestări de 
socializare pentru persoanele vârstnice sau persoane cu dizabilităţi. 
IV. Creşterea calităţii măsurii de consiliere primară, prin: 

 perfecţionarea profesională a personalului. 
 

     Rezultate aşteptate: 
Diminuarea gradului de dependenţă faţă de serviciile sociale; 
Selecţia şi angajarea, pe cat posibil, de personal specializat; 

 Creşterea calităţii vieţii  persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. 
 

V. Aplicarea unor măsuri antisărăcie şi prevenirea marginalizării 
sociale în conformitate cu prevederile legale existente, prin: 

 identificarea persoanelor aflate  în situaţii de criză; 
 reducerea sărăciei şi marginalizării sociale prin extinderea sistemului 

local de asistenţă socială la toate categoriile de populaţie aflate în risc de 
excluziune socială din comunitate. 

 mediatizarea locurilor de muncă şi a pieţei locale şi regionale a muncii. 
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 ameliorarea stării de sănătate a familiilor aflate în dificultate  prin 

campanii de conştientizare şi consiliere în  planning familial, în colaborare 
cu medicii de familie de pe raza comunei. 

     
  Rezultate aşteptate: 

 Ameliorarea condiţiilor de viaţă a categoriilor vulnerabile şi 
defavorizate. 

 Având în vedere Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu completările și 
modificările ulterioare, propun adoptarea hotărârii consiliului local privind 
aprobarea planului de acţiuni privind serviciile sociale pe anul 2022, conform 

anexei. 
 

 

 Întocmit, 
                                 Referent asistenţă socială 
                                        BUDUIANU Liliana 
 

 ………………………….. 
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