
 

R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A   Nr. 15 

din 27 februarie 2020 

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 

2020; 

 

 Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 233/28.11.2019 privind aprobarea 

Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023; 

-  Hotărârea  Consiliului Județean Brăila  nr. 43/13.02.2020 pentru emiterea avizului consultativ 

pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 

unor Unități Administrativ Teritoriale din Județul Brăila; 

- prevederile art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), alin.(7) lit.b) din Ordonanța de Urgență Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul aministrativ; 

- Referatul de aprobare al domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, inițiatorul 

proiectului de hotărâre;  

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Berteștii de Jos; 

 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul aministrativ,  

 

                                                                        H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

    Art.1. Se aprobă Planul anual de de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020.  

              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul asistenta  

sociala din cadrul Primăriei Comunei Berteștii de Jos. 

  Art.3. Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Berteștii 

de Jos, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila și Compartimentului de asistenta sociala din cadrul 

Primăriei comunei Berteștii de Jos, cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 27.02.2020 cu un numar de 13 voturi din 

numarul total de 13 consilieri in functie 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                               SECRETAR  GENERAL U.A.T. 

 

             CERCHIA DUMITRU                                                                  NICULAE GHEORGHE 



                                                                            

                                                                                            

                                                                                                 

 

 
COMUNA BERTEȘTII DE JOS                             ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local 

                                                                                        Berteștii de Jos nr. 15/27.02.2020 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, pentru anul 2020 

 
 

 

La întocmirea  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020, au fost avute în vedere: 

 

1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019-2023,  

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean  Brăila  nr. 233/28.11.2019 ; 

    2.  Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019-2023, la nivelul Comunei 

Berteștii de Jos, județul Brăila, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Berteștii de Jos  nr. 

14/28.02.2019 

    3. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1826/2005, direcţia de acţiune/obiectivul operaţional; 

     

    Planul  anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020 cuprinde : 

    1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

    2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel 

local - capitolul II; 

    3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale - capitolul III. 

 

    CAPITOLUL I 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

    A. Serviciile sociale existente la nivel local 
    

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului Bugetul estimat 

(lei) 

Buget 

local 

Buget de 

stat 

1. 8810 ID IV Servicii la domiciliu destinate 

persoanelor adulte și copiilor cu 

dizabilități prin asistent personal 

331.000 615.000 

 

 



 

 

 

 

 

  B. Măsuri de implementare a obiectivelor planului anual 

1. Promovarea și protecția drepturilor copilului 

Obiectiv general Obiective specifice 

1. Promovarea și respectarea drepturilor 

copilului prevăzute de legislația națională și 

internațională 

-respectarea și protejarea dreptului la imagine publică, 

viața intimă, privată și familială a beneficiarilor 

serviciilor sociale 

-asigurarea respectării opiniilor beneficiarilor și  

participarea acestora în toate problemele care îi privesc 

atât în cadrul comunității cât și în procesul de furnizare 

a serviciilor sociale  

2. Respectarea dreptului copilului la 

protecție, prin intervenție multidiciplinară și 

interintituțională, împotriva abuzului, 

neglijării, exploatării și a oricăror forme de 

violență. 

-identificarea , monitorizarea și sprijinirea copiilor aflați 

în situații de risc, de prevenire a separării copilului de 

familie 

-sensibilizarea comunității locale cu privire la 

importanța relațiilor personale dintre copii și părinți, 

rude/alte persoane față de care copilul a dezvoltat 

legături de atașament. 

-dezvoltarea colaborării interinstituționale, 

conștientizarea și sprijinirea  comunității în vederea 

prevenirii și semnalării/sesizării cazurilor de abuz, 

neglijare și exploatare a copilului 

- asigurarea intervenției multidisciplinare pentru 

reabilitarea și reintegrarea social/familial a copiilor 

victime ale abuzului, neglijării și exploatării 

 

3. Responsabilizarea familiei pentru creșterea 

îngrijirea și educarea propriilor copii 

- sensibilizarea comunității locale cu privire la 

importanța menținerii relațiilor personale dintre copii și 

părinți, rude/alte persoane față de care copilul a 

dezvoltat legături de atașament. 

  

4. Accesul la educație și prevenirea 

abandonului școlar 

- implementarea unor acorduri de colaborare cu instituții 

publice/private în vederea dezvoltării unor programe de 

prevenire a abandonului școlar, consumului de alcool, 

droguri, tutun în rândul copiilor/tinerilor 

5. Promovarea dreptului copilului de a avea o 

familie 

- Promovarea adopției va altenativă care asigură o 

familie permanent, stabilitate și siguranță copilului 

pentru care s-a deschis procedura adopției 

 

2. Protecția persoanelor adulte cu dizabilități 

 

1.Promovarea și asigurarea accesibilității în 

toate domeniile vieții pentru asigurarea 

exercitării de către persoanele cu dizabilități a 

drepturilor și libertăților fundamentale 

- protecția persoanelor cu dizabilități împotriva actelor 

de violență, exploatării, neglijenței, abuzurilor, rele 

tratamente și împotriva traficului de persoane 

2.asigurarea unor servicii sociale de calitate 

cu respectarea standardelor în domeniu 

- promovarea furnizării serviciilor de calitate care să 

răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu 

dizabilități 

-asigurarea respetării standardelor minime obligatorii 



pentru persoanele cu dizabilități pentru care se oferă 

servicii sociale 

  

3. Protecția și asistența victimelor 

 

1.Promovarea unor programe de prevenire a 

victimizării 

- derularea unor campanii de prevenire a violenței 

domestice 

2. Asigurarea măsurilor necesare pentru 

acordarea serviciilor destinate victimelor 

violenței domestice 

- implementarea unor programe de sprijinire a 

victimelor în vederea (re) integrării sociale și 

profesionale 

  

 

    CAPITOLUL II 

    Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la 

nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

    1. Actualizarea informaţiilor care se  afişează la sediul Primăriei comunei Berteștii de Jos: 

    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

    b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

local; 

    c) Activitatea proprie şi - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii 

de eligibilitate  - se actualizează cel puţin lunar; 

    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate 

de furnizori publici ori privaţi: 

    (e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de 

aceştia - se actualizează lunar; 

    (f)  situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului - se 

actualizează cel puţin anual; 

    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul 

procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a 

anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere ; 

    3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul  de asistenţă 

socială;  

    4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale compartimentului de asistenţă socială; 

    5. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin compartimentul de asistenţă socială, cum ar fi: 

conştientizare şi sensibilizare a publicului privind  riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 

sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

 

    CAPITOLUL III 

    Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale 

 

      Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 

personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

    a) cursuri de perfecţionare 

 

 Nr. de  persoane  Buget estimat (lei) 

Personalul de specialitate 1 4000 

 
     b) sesiuni de instruire pentru asistenți personali 

    

 
                  



 

 




