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HOTĂRÂREA NR.432 
din data de 19 decembrie 2018

- privind aprobarea "Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenta Sociala privind serviciile 
sociale acordate la nivelul Municipiului Fagaras, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in şedinţa ordinara,

Având în vedere referatul Direcţiei de Asistenţă Socială, nr.3170/11.12.2018 pentru 
aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului 
Făgăraş, pentru anul 2019, precum şi expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş 
nr.40.075/13.12 2018 cu propunerea de aprobare a Planului,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor,

Văzând prevederile art.5 din Anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş, aprobat prin HCL nr.195/ din data de 27 iulie 2018; 
art.112, alin.(3) lit.(b) şi art.118 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, actualizată; Hotărârii 
Consiliului Local Făgăraş pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Făgăraş 2014 
-2020 ;Ordinul 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, Legea nr. 24 / 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art 6 Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 
(*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*),

Adresa nr.2987/21.11.2018 a Direcţiei de Asistenta Sociala către Consiliul Judeţean 
Braşov in vederea obţinerii avizului,

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2; art.45, alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se aprobă „ Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenta Sociala privind 
serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Făgăraş pentru anul 2019”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.Sumele prevăzute in Planul anual de acţiune vor fi cuprinse in bugetul pe anul 
2019.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş, prin Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul municijwilui, 

LAURA ELEî^A GIUNCA / "
/ /  A / V '

I / s  v

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru 
Consilieri in funcţie: 19 
Consilieri prezenţi: 15

Prezenta hotărâre se comunică:
• lex. dosarul de şedinţă
® lex. colecţie
• 1 ex. Prefectură
• lex. Primar
• lex. Secretar
• lex. Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş.
• lex Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhiva
• 1 ex. Afişaj

Cod: F-50
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Judeţul Braşov
Municipiul Făgăraş

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local Făgăraş

Anexa HCL nr.432 /2018

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local Făgăraş pentru anul 2019

Având în vedere:
1. Strategia judeţeană/locală de dezvoltare a serviciilor sociale, respectiv următoarele 

obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
a) atragerea si retentia capitalului uman(masura 1 -  creşterea calitatii vieţii);
b) creşterea capacitatii instituţionale la nivel de oraş si de Tara Fagarasului;

2. Strategia naţională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei 2015-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/27.05.2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului 
strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, respectiv direcţiile de acţiune: îmbunătăţirea 
funcţionalităţii serviciilor sociale şi Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor 
sociale, a serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a altor servicii prin transformarea 
asistentului social într-un ‘integrator’ cu o funcţie solidă de management de caz.

3. Procesul-verbal de colectare date şi analiză în vederea elaborării Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale nr 1675/ 10.07.2018, realizat prin furnizarea de date şi 
informaţii de către următorii furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii 
reprezentative ale beneficiarilor în perioada iulie -  noiembrie 2018( ONG -  uri cu activitate 
sociala pe raza Municipului Fagaras si Tara Fagarasului, organizaţii bisericeşti, instituţii 
publice si private precum: Casa Locala de Pensii, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Politie 
Municipala, etc, Direcţia Sanitar Veterinara Braşov, Direcţia de Sanatate publica Braşov



Judeţul Braşov
Municipiul Făgăraş

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local Făgăraş

Cuprins

Cap. I Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri 
publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998

Cap. II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente la nivel local

Cap. III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care 
lucrează în domeniul serviciilor sociale



Judeţul Braşov
Municipiul Făgăraş

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local Făgăraş

CAP. 1
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.
crt.

Furnizor
servicii
sociale

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului
social

Date de contact serviciu social 
(adresă, tel, fax, e-mail)

Persoană de
contact
(nume,
prenume,
funcţie,
tel.) ’

Capacitate Grad de 
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru 
serviciile sociale existente

Buget
local

Buget
judeţean

Buget 
de stat

Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte
surse

1. DAS
Făgăraş

8899 CPDH-I Cantina de 
ajutor social

Făgăraş, strada Codru 
Drăguşanu , nr. 17, judeţul 
Braşov, Telefon: 0040268 
211923, Fax: 0040268 218797, 
E-mail: spasfgs@yahoo.com

Motrescu
Andreea,
consilier
DAS
Făgăraş

150
beneficiari/zi

80% X

2. DAS
Făgăraş

8810CZ-V-II Centrul de 
Zi pentru 
Persoane 
Vârstnice 
Făgăraş

Făgăraş, Cartier Tudor 
Vladimirescu, nr.8, Judeţul 
Braşov, Telefon: 0040268 
214998, Fax: 0040268 218797, 
E-mail: spasfgs@yahoo.com

Tărcuţă
Simona,
consilier
DAS
Făgăraş

20 100% X

3. DAS
Făgăraş

8790CR-PFA-II Adăpostul 
de noapte

Fagaras,
Şoseaua Combinatului, nr.5 
Jud.Braşov, Telefon: 0040268 
214998, Fax: 0040268 218797, 
E-mail: spasfgs@yahoo.com

Stan Mihai
Consilier,
Das
Fagaras

X

4. Asociaţia
Vlavian

- .

8730 CR-V-I Centrul
rezidenţial
pentru
persoane

Făgăraş, strada Cetăţii nr. 40 Â\ 
Judeţul Braşov \  
Telefon: 0368404024 
E-mail:

Corman
Sorina,
^coordonator
centru

60 90% X X X

/y  ̂ /
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vârstnice
Făgăraş

avivfagaras@yahoo.com

Asociaţia
Vlavian

8790 CR-D-I Centrul de 
îngrijire şi 
asistenţă 
Făgăraş

Făgăraş, strada Cetăţii nr. 40 A, 
Judeţul Braşov 
Telefon: 0368404024 
E-mail:
avivfagaras@yahoo.com

Corman
Sorina,
coordonator
centru

6 90% X X X

5. Societatea
de
binefacere
Diakonia

8790 CR-D- VII Locuinţa
protejată
Gabriela

Făgăraş, strada I. M. Klein, nr. 
22, tel. 0040268212299

Rusu
Cristina,
director

4 25% X

6. Societatea
de
binefacere
Diakonia

8810ID-I îngrijire la
domiciliu
persoane
vârstnice
“Bunicii
noştri”

Făgăraş, strada I. M. Klein, nr. 
22, tel. 0040268212299

Rusu
Cristina,
director

20 100% X

7 Societatea
de
binefacere
Diakonia

881OID-III îngrijire 
persoane 
adulte cu 
dizabilităţi, 
la domiciliu

Făgăraş, strada I. M. Klein, nr. 
22, tel.0040268212299

Rusu
Cristina,
director

20 100% X

mailto:avivfagaras@yahoo.com
mailto:avivfagaras@yahoo.com
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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Local Făgăraş

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Denumire 
serviciu 
social propus

Cod serviciu social, 
conform
Nomenclatorului 
serviciilor sociale

Categorie
beneficiari

Capacitate necesară Capacitate clădire/ 
spaţiu necesar

Resurse umane
necesare
(personal de
specialitate, de
îngrijire şi
asistenţă,
personal
gospodărie,
în tre ţinere ,
reparaţii
deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanţare pentru 
serviciile sociale existente

Justificare

nr.
beneficiari/ zi

nr.
locuri/
paturi

Buget
local

Buget
judeţean

Buget 
de stat

Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte
surse

Servicii de
asistenţă
comunitară

8899CZ-PN-V persoane 
aflate în 
situaţii de 
nevoie

In funcţie de 
nr.
solicitărilor 
eligibile la 
momentul 
disponibilităţi 
i serviciului

In conformitate cu 
standardele minime 
de calitate

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X

îngrijire la 
domiciliu 
persoane 
vârstnice

8810ID-I persoane
vârstnice

In funcţie de 
nr.
solicitărilor 
eligibile la 
momentul 
disponibilităţi 
i serviciului - t \

In conformitate cu 
standardele minime 
de calitate

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X X

Centre de zi 
pentru copii 
aflaţi în 
situaţie de 
risc de

8891CZ-C-I1 Copii 50 / J

!  _ :  
j . ; * *
J t 

1 L

* 1 . \

\ \
. ‘ \  -s

.• i *5 * */r
j

In conformitate cu
standardele minime
de calitate
i
\
f

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X
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separare de 
părinţi

4. Centre de 
primire în 
regim de 
urgenţă 
pentru 
victimele 
violenţei 
domestice

8790CR-VD-I victimele
violenţei
domestice

In funcţie de 
nr.
solicitărilor 
eligibile la 
momentul 
disponibilităţi 
i serviciului

In conformitate cu 
standardele minime 
de calitate

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

x X

5. Adăpost de 
noapte - 
dezvoltare

8790 CR-PFA-II Oameni ai 
străzii

20 In conformitate cu 
standardele minime 
de calitate

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X

6. Centru de
ingrijire si
asistenta
pentru
oamnenii
străzii

8790CR-PFA-I Oameni ai 
străzii

20 In conformitate cu 
standardele minime 
de calitate

In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X

7. Centru de zi 
pentru copii 
cu dizabilităţi

8891CZ-C III Copii cu 
dizabilităţi

20 300 mp 4 X X X X

8. Centru de zi 
pentru adulţi 
cu dizabilităţi

8899 CZ-D-I Adulţi cu 
dizabilităţi

20
l' N 
’ \

450 mp 4 X X X X

Locuinţe
protejate

8790 CR-D- VII Adulţi cu 
dizabilităţi

4..' 4 - , \ 140 mp 2 X X X

DAS Cantina de 
ajutor social 
extindere şi 
modernizare

8899 CPDH-I Persoane 
aflate in risc 
de sărăcie

300.

\  .. '
î a

1
/ .' •0 / Aproximativ 400 

mp
In conformitate 
cu standardele 
minime de 
calitate

X X

DAS Centrul de Zi 8810CZ-V-II Persoane 50 Aproximativ 300 In conformitate X X
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pentru
Persoane
Vârstnice
Făgăraş

vârstnice mp cu standardele 
minime de 
calitate

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare.

îngrijire la domiciliu
Cămin pentru persoane vârstnice
Alte servicii în funcţie de nevoile identificate

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul localA5:
a) unitati de asistenta sociala pentru următoarele categorii de persoane beneficiare:

a) copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;
b) persoane victime ale violenţei în familie;
c) persoane cu handicap;
d) persoane vârstnice;
e) persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
f) persoane fără adăpost; ,< v ’ '* N M
g) persoane care suferă de boli incurabile; /  \
h) persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA; j \  \

V
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CAP. II

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel locai/judeţean în conformitate cu 
prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de intemet/se afişează la sediul DAS Făgăraş:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului consiliului local;
c) 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 cel puţin 
lunar;

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate 
de furnizori publici ori privaţi:

• lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează 
lunar;

• serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind 
beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

• situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului 
Bucureşti - se actualizează cel puţin anual;

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ- 
teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a DAS în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, 
respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de DAS Făgăraş sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local
etc.;

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS Făgăraş; \
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin DAS, 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.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. »•



CAP. III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
a) cursuri de perfecţionare

Judeţul Braşov Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
Municipiul Făgăraş administrate şi finanţate din bugetul Consiliului

Local Făgăraş

Nr. de 
persoane

Buget
estimat

Personalul de 
specialitate 43 80.000

_

b) cursuri de calificare

Nr. de persoane Buget estimat

18
___________________

18.000
_________________

c) sesiuni de instruire pentru:
c .l. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenţi personali; 
c.3. îngrijitori informaliA7; 
c.4. voluntariA8;

Nr. de persoane Buget estimat

160 40.000
_______________ 1
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d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii 
profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.:

Teme de 
interes
— asistenta sociala- 
------------- 1------- ----- 61 10.000J

Nr. de Buget
persoane estimat

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţionalA9;
f) altele

Consilier DAS 
Andreea Motrescu

Sef Birou, 
Camelia Sas

DIRECTOR EXECUTIV, 
Bogdan Claudiu Taflan


