
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARAREA Nr.ll 

Privitor la: " Strategiei de Dezvoltare, privind activitatea 4e protectie si 
asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-202~,,· 

Consiliul Local orasp Brezoi, judetul Val cea, intrunit in sedinta ~tdinara astazi 
31 ianuarie, 2019, la care participa un numar de 15 consilieri din totalul de 15 din ca ti 
este constituit. 

Vazand ca prin H.C.L. nr.88/20.12.2018, domnul consilier Stamatescu Cornel a 
fost ales presedinte de sedinta. 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de domnul Schell Robert
primarul orasului Brezoi si avizde favorabile ale comisiilor de specialitate precum si 
raportul de specialitate nr. 234/15.01.2019, intocmit de catre Compartimentul Autoritate 
Tutelara Asistenta Sociala si Asistenta Medicala, prin care se propune "Aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul 
orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023", 

Vazand raportul de avizare al secretarului orasului Brezoi, dat in considerarea 
raportului de specialitate mai sus mentionat. 

In conformitate cu prevederile art. art.l12, alin (3), lit a) Legii nr. 292/2011 a 
asistentei sociale, modificata si completata, HG nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificata si 
completata 

In temeiul dispozitiilor art.36,alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct.2, art. 45, din 
Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si 
completata, cu un numar de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea, 
HOT A RARE: 

Art.1. Se aproba "Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si 
asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023". 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Brezoi. 



Art.3. Prezenta hotarare se posteaza pe pagina web www.primariabrezoi.ro si se 
afiseaza la sediul unitatii, comunicandu-se astfel: 

-Institutiei Prefectului-Judetul V aleea. 
-Compartimentul Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala si Asistenta Medicala din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi 
- D-lui Primar al orasului Brezoi; 

Presedinte de sedinta 

Brezoi la 31.01.2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar 

SanduNic~~ 



Anexa la HCL nr.ll/31.01.2019 

STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE , PRIVID ACTIVITATEA DE PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA LA 

NIVELUL ORASULUI BREZOI 
Pentru perioda 2018-2023 

1. Consideraţii generale 
Avand in vedere modificarile intervenite în nevoile sociale ale 

populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în 
legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune 
elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate 
de către Compartimentul Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala si 
Asistenta Medicala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023 şi a unui Plan de acţiune 

elaborat în conformitate cu aceasta. Serviciile sociale reprezintă o 
componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din urmă fiind un 
obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii 
sociale. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin 
următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, 
planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de 
realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat. Elaborarea 
strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează 

pe informaţiile colectate de Compartiment în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 si H.G. nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal. 
2. Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile 

furnizării unor servicll sociale de calitate, care implicit să 
conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor 
sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a 
persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a 
al tor categorii de persoane defavorizate din orasul Brezoi. 
Serviciile sociale reprezintă "Ansamblul complex de măsuri şi 

acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, 
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 
situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru 
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 
marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii". 

3. Principii şi valori conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 
292/2011, acordarea serviciilor sociale se întemeiază pe următoarele 
valori şi principii: 

solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comuni tate 
participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport 
şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor 
situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a 
acestei categorii de populaţie; 

• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau 
familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin 



colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, 
statul; 

universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la 
asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; 

respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi 
este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 
respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimi tate şi 

protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, poli tic 
sau economic; 

• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială 
trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; 
acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de 
urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi 

mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul 
adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri 
de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi 

organizaţiile 

lege, precum şi 

conlucrează şi 

unor condiţii de 

locale, instituţiile publice şi private, 
neguvernamentale, instituţiile de eul t recunoscute de 
membrii comunităţii stabilesc obiective comune, 
mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea 
viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă 

la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, 
la realizarea programelor individualizate de suport social şi se 
implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor rle 
asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul 
persoanelor vulnerabile; 

transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de 
responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de 
cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la 
procesul de luare a deciziilor; 

nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază 

de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau 
preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, 

apartenenţă politică, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, 

infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 
eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în 

vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre 
activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul 
proiectat; 
• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază 
respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu; 

respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare 
persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de 
valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile 
sau interesele legitime ale celorlalţi; 

activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca 
obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării 

sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului 
familial; 

proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai 
aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea 

persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 



complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru 
asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca 
membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile 
sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate 
integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, 
educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de 
servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de 
creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament 
egal pe piaţa serviciilor sociale; 
• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de 
discriminare, au acces în mod egal la oportunitaţile de împlinire şi 

dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie 

socială; 

confidenţiali tatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii 

private, beneficiarii au dreptul la păstrareq confidenţialităţii asupra 
datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi 

situaţia de dificultate în care se află; 
echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse 

socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază 

de drepturi sociale egale; 
focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de 
persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; 
• dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia 
beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a 
alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

4.0biectiv: 
• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale 
la nivel local; 

serviciile oferite de către personalul cu atribuţii de asistenţă 

socială, vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei 
vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 

Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel 
local, are responsabilitatea crear11, menţinerii şi dezvoltării 

serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale 
identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii 

sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

5.Prioritati: 
• Copii, tineri, familia, reducerea abandonului, monitorizare, 

consiliere si informare familiilor aflate in dificultate; 
• Persoane adulte si copii cu handicap, consilere si informare 

in vederea stabilirii nevoilor acestora de asistenta si 
protectie sociala; 

• Persoane varstnice, consilierea si informarea persoanelor de 
varsta a treia privind riscurile la care sunt expusi 
necesitatea asigurari si accesul la servicii sociale. 

• Prevenirea si combaterea abuzului organizarea de campanii de 
informarea privid riscul si formele de abuz asupra persoanelor 
varstnice , femeii, minorului, persoanei cu handicap. 



• Persoanele de etnie roma, organizarea de campanii de informarea 
cu privire la obtinerea unui loc de munca, drepturi si 
obligatii legale; 

6.Legislatie: 
Prezenta Strategie si Planul de actiune corespunzator sunt 

elaboarete cu respectarea legislatiei in vigoare: 
• H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal 

• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 
• Legea nr. 272/2004 privin protectia si promovarea drepturilor 

copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
• Legea nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei; 

• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

• H.G nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de 
incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru 
perioada 2015-2020 

• Legea nr. 17/2000, legea privind asitenta sociala a persoanelor 
varstnice 

PLAN DE ACTIUNE 

In vederea implemantarii Strategiei de 
activitatea de protectie si asistenta sociala la 
pentru perioada 2018-2023 

dezvoltare privind 
nivelul orasului Brezoi 



Obiective 
specifice 

1 Implementarea 
unitara si 
coerenta a 
prevederilor 
legale din 
domeniul 
asistentei 
sociale, corelate 
cu nevoile si 
problemele 
identificate 

2 Infintarea unei 
baze de date 
complete si 
permanent 
actualizata care 
sa contina date 
privid 
beneficiarii, 
pregatirea 
scolara, 
profesionala. 
Date privind 
indemnizatiile 
acordate , 
beneficiile, 
ajutoare 
materiale 

3 Infintarea si 
implementarea 
unui sistem 
armonizat, 
integrat si 

Activitati/ masuri 

Colectarea 
informatiilor 
necesare in vederea 
actulozarii nevoilor 
sociale 
Acreditarea , 
potrivit Legii nr. 
197/2012 a 
Compartimentului de 
asistenta sociala. 
Urmarirea incadrarii 
in standardele de 
cost si de calitate 
pentru serviciile 
sociale , cu 
repectarea 
prevederilor legale 

Masuri de facilitare 
a accesului 
persoanelor aflate 
in grupul tinta in 
acordarea 
ajutoarelor 
financiare materiale 
si medicale pentru 
situatiile prevazute 
de lege 
Tinerea unei 
evidente 
informatizate cu 
date complete 
privind beneficiarii 
de servicii sociale 

Centralizarea 
dateleor si 
verificarea lor prin 
corelarea cu datele 
altor compartimente 
Actualizarea 
continua a intregii 
Baze de date 

Organizarea de 
actiuni pentru 
prevenirea : 
abuzului, 
neglijarii, 

Termen 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 
2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

Responsabil 

Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 

Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 

Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 



performant de 
furnizare a 
tuturor 
categoriilor de 
servicii sociale 
la nivelul 
orasului Brezoi 

4. Incurajarea 
unei atitudini 
proactive si 
participative in 
randul populatiei 
localotatii si a 
beneficiarilor de 
servicii sociale 

excluderii sociale, 
educatie sexuala, 
prevenirea 
graviditatii 
minorelor 
Organizarea de 
actiuni pentru 
prevenirea 
problemelor sociale 
de etnie roma privid 
saracia, 
mentalitatea romilor 
cu privire la munca 
si educatie, 
delicventa, educatie 
sexuala, conditii de 
locuit 

2018-2023 

Organizarea unei 2018-2023 
structurii destinata 
persoanelor varstei 
a treia sau 
dezvoltare de 
parteneriate care sa 
vina in sprijinul 
varstnicilor 

Informare si 
consiliere a 
locuitorilor 
orasului in orice 
domeniu de interes 
al serviciilor 
sociale 

Masuri de implicare 
a medicului de 
familie in 
programele de 
preventie si 
informare 

Programe de sprijin 
pentru copii de 
etnie roma 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 
Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi -
mediator sanitar 

Primaria orasului 
Brezoi 

Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 

Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 
de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 
Compartimentul 
Autoritate 
Tutelara, 
Asistenta Sociala 
si Asistenta 
Medicala din 
cadrul aparatului 



5 Realizarea de 
partener ia te 
adaptate la 
nevoile sociale 
in functie de 
resursele 
disponibile la 
nivelul orasului 
Brezoi dupa 
efectuarea de 
studii 
referitoare la 
prioritatile 
generale ale 
comunitatii 

Stabilirea si 
publicarea 
programului annual 
propriu pentru 
acorarea de 
finantari 
nerambursabile 
Elaboarea 
procedurilor de 
selectie 

Parcurge rea 
procedurilor de 
selectie 

Incheierea de 
contracte si 
implementarea 
proiectelor in 
parteneriat 
Initierea si 
implementarea unor 
proiecte cu 
finantare externa in 
domeniul asistentei 
sociale care urmeaza 
a fi accesate din 
fondurile europene 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

2018-2023 

MONITORIZAREA SI EVALUAREA STRATEGIEI 

de specialitate 
al Primarului 
orasului Brezoi 

Primaria orasului 
Brezoi 
Reprezentati ai 
furnizorilor de 
servicii sociale 

Pri~aria orasului 
Bre.zoi 
Reprezentati ai 
furnizorilor de 
servicii sociale 
Primaria orasului 
Brezoi 
Reprezentati ai 
furnizorilor de 
servicii sociale 
Primaria orasului 
Brezoi 
Reprezentati ai 
furnizorilor de 
servicii sociale 
Primaria orasului 
Brezoi 
Reprezentati ai 
furnizorilor de 
servicii sociale 



Strategia este monitorizata prin rapoarte anuale intocmi te de un 
salariat din cadrul Compartimentului de asistenta sociala, nominalizat 
prin dispozitia primarului localitatii 

Raportul va cuprinde date despre stadiul in care se afla diversele 
actiuni sau programe, probleme intampinate , revizuire, acolo unde este 
cazul, timp estimate pentru implementare, alte aspecte; 

La fnalul implementarii Strategiei se va intocmi un Raport final. 

Evaluarea strategiei: 
Strategia va fi evaluate prin rapoarte, 
incheia cu un process verbal in care 
communicate, propuneri si initiative. 

sedinte de lucru care se vor 
se vor consemna informatiile 

Avand in vedere modificarile legislative si 
economice ,sociale si culturale Strategia 
completata ori de eate ori este necesar. 

Brezoi, 31 ianuarie 2019 

in acord cu modificarile 
poate fi revizuita sau 

Presedinte de sedinta 

Cur"ţY 
Contrasemneaza pentru legalitate 

Sc01·ctur 

SanduNic~~ 

\ 


