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DISPOZIŢIA NR. 46 

Din 11.03.2020 

 

Privind aprobarea PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA DE 

DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI GEPIU 
 Avand in vedere prevederile Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, 

Ținând seama de prevederile art.  1 alin(3), art. 2, lit.c  din Anexa nr. 3 –Regulamentul-
cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul 
comunelor- Anexă lă HG. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 

Tinand cont de referatul   1040/10.03.2020       al compartimentului de resort 
În temeiul preverderilor art. 155, alin. 4, lit. ”a” și art. 196, alin. 1, lit ”b” din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PRIMARUL COMUNEI GEPIU emite următoarea 

                                                   D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
  
 Art.1. Se aprobă PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA DE 

DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI GEPIU 

in  limita  procedurala  prevazuta  de  catre  actele  normative,care reglementeaza acest 
aspect,conform Anexei ,care face parte din prezenta dispozitie 

Art.2. Orice  alte  prevederi,care  nu  sunt  cuprinse  in  prezenta dispozitie se  vor  prelua  
in functie de situatia de fapt  din actele normative existente in acest sens. 

Art.3.Personalul   de   specialitate   din   cadrul   Compartimentului de Asistență Socială , 
comuna Gepiu din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al primarului va duce  la îndeplinire 
prevederile  prezentei dispozitii,in functie  de situatia de fapt si prevederile legale care 
reglementeaza acest aspect. 

Art.4. Impotriva prezentei dispozitii se poate face contestatie de cei interesati  in conditiile 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5.   Prezenta dispozitie se   va   comunica   
- Institutiei   Prefectului-judetul  Bihor   
-  va  fi  adusa  la  cunostinta  publicului  ,conform  prevederilor legale ,care reglementeaza 

acest aspect 
- un exemplar la dosar 
 
 

 
PRIMAR                                                      Avizat pentru legalitate 
PURGE IOAN                                Secretar General UAT comuna Gepiu 
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PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL 

COMUNEI GEPIU 

 

Planul local de acţiune conţine măsuri specifice pentru îmbunătăţirea Compartimentului  de 

asistenţă socială, urmărind dezvoltarea serviciilor promovate precum şi crearea altor noi pentru cât mai 

multe categorii de persoane vulnerabile din comunitate. 

Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin 

Planul local de acţiune 

1. Copii: 

• din familii aflate în situație de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care  beneficiază 

de ajutor social; 

• din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocații complementare 

sau de susținere pentru familia monoparentală; 

• copii aflați în stare de abandon școlar 

• cu alte probleme majore de sănătate ca o consecință a sărăciei 

• cu handicap sever, autiști, sindromul Londown Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile 

• ai căror părinți sunt plecați în străinătate, 

• ai căror părinți se află în divorț, 

• delicvenți juvenili 

2. Tineri: 

• tineri aflați în stare de abandon școlar, 

• cu handicap sever autiști, sindromul Londown Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile 

• ai căror părinți sunt plecați în străinătate, 

• ai căror părinți se află în divorț, 

• delicvenți juvenili 

3. Alte grupuri 

• persoane fără adăpost: 

• fără venituri sau cu venituri foarte mici 

• fără acte de identitate 

•  familii lipsite de locuință sau cu condiții precare de locuit 

•  familii aflate în risc de abandon familial 



• persoane cu deficiențe: fizice, senzoriale, psihice, parte din ele neîncadrate în gradul de 

handicap și neluate în evidență de serviciile de specialitate 

• femei defavorizate: fără adăpost, sărace, singure, cu mulți copii, abuzate, victime ale violenței 

domestice 

• vârstnici singuri, fără reprezentați legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizați 

social. 

 

Obiectivele generale urmărite prin Planul de acţiune: 

 

1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite şi a gradului de perfecţionare 

profesională a personalului de lucru în asistenţă socială. Asigurarea continuităţii serviciilor sociale 

utile pe plan local şi extinderea acestora. 

2. Promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale. 

3. Îmbunătăţirea asistenţei sociale a persoanelor defavorizate. 

4. Combaterea discriminării 

5. Promovarea şi limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la 

marginalizarea sau excluziunea socială. 

Nr.crt Măsuri Finanţare resurse 

locale 

propuse a fi 

implicate 

Acţiuni 

 

1. Măsuri de protecţie şi asistenţă acordate 

persoanelor cu handicap grav 

- bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Angajarea de asistenţi 

personali şi acordarea 

de indemnizaţii pentru 

persoanele cu handicap 

 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 

pentru familiile/persoanele fără venituri 

sau cu venituri reduse 

- bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Acordarea ajutorului 

social şi sprijinirea 

beneficiarilor de ajutor 

social la acordarea 

ajutorului de încălzire 

în perioada sezonului 

rece 

 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 

stabilite pentru situaţii deosebite şi 

acordate în baza Legii nr.416/2001 şi a 

Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Gepiu 

- bugetul local 

 

Acordarea ajutoarelor 

de urgenţă în bani 

 

 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 

pentru familiile/persoanele fără venituri 

sau cu venituri reduse 

- bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Sprijinirea populaţiei 

în vederea completării 

formularelor pentru 

acordarea ajutorului 

pentru încălzire în 



perioada sezonului 

rece 

 Acordarea de prestaţii în bani – alocaţii 

de susţinere a familiei, alocaţii pentru 

copii, indemnizaţii pentru creşterea 

copilului. 

- bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Sprijinirea populaţiei 

în vederea completării 

formularelor pentru 

acordarea alocaţiilor 

de susţinere, a alocaţiilor 

pentru copii, etc. 

 Acordarea de reduceri şi scutiri de taxe și 

impozite locale persoanelor cu handicap 

grav și accentuat 

- bugetul local 

 

Facilități fiscal pentru 

persoanele cu handicap 

 Informarea şi sensibilizarea opiniei publice 

cu privier la problema persoanelor aflate în 

dificultate și vârstnicilor 

- bugetul local 

- sponsorizări 

Acțiuni umanitare cu 

ocazia sărbătorilor legale 

 Măsuri în domeniul protecției copilului - bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Sprijinirea familiilor în 

vederea completării 

formularelor pentru 

acordarea indemnizației 

pentru creșterea copilului 

 Măsuri de asistență și protecție social 

pentru copii ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate 

- bugetul local 

 

 

Identificarea și 

monitorizarea cazurilor 

 Măsuri de protecție social a persoanelor 

vârstnice 

- bugetul local 

- bugetul de stat 

 

Servicii comunitare 

asigurate persoanelor 

vârstnice 

 

Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cu este prevăzut în legislaţia în vigoare. De cele mai multe ori, 

beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi altor posibile probleme, astfel 

încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială. 

Noi măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale: 

 

1. Perfecţionarea personalului din cadrul Serviciului de asistenţă socială din aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Gepiu. 

2.  Angajarea de personal cu studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale. 

3. Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte oraşe, participarea la seminarii, conferinţe, 

ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi alinierea la tendinţele actuale de lucru în 

administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică. 

4. Întocmirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială 

5. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de proiecte pentru 

obţinerea de finanţare internă sau externă. 

 



 


