ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂRE Nr. 40/2019
privind aprobarea strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului la nivelul comunei Mihăileni
pentru perioada 2019-2022

Consiliul Local al comunei Mihăileni întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2019;
Analizând expunerea de motive la Proiectul de hotărâre a administratorului public,
precum şi raportul Compartimentului Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea strategia
locală de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului la
nivelul comunei Mihăileni pentru perioada 2019-2022;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihăileni;
În baza H.C.L. Mihăileni nr. 31/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Mihăileni,
județul Harghita, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăileni;
În conformitate cu art. 3 alin.(2) lit. a) din Anexa 3 al HG nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;
În temeiul dispozițiunilor cuprinse la art. 74 alin. (1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin
(6) lit. a), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) și art.349 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale
şi protecţiei copilului la nivelul comunei Mihăileni pentru perioada 2019-2022, conform Anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Planul de acțiune în vederea implementării Stategiei locale de dezvoltare a
serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Mihăileni, judeţul Harghita
pentru perioada 2019-2022, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul de asistenţă socială.
Art.4. Prezenta se comunică cu:
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
 Compartimentului de specialitate al primarului comunei MIHĂILENI;
 Primarul comunei MIHĂILENI.
Mihăileni, la data de 20.08.2019
Preşedintele de şedinţă,
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

ANEXA Nr. 1 la HCL Mihăileni nr.40/2019

STRATEGIA LOCALĂ
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI COPILULUI LA NIVELUL
COMUNEI MIHĂILENI
pentru perioada 2019-2022

Obiectivul general al prezentei strategii îl constituie identificarea şi
planificarea acţiunilor ce trebuie derulate de către Primăria Mihăileni şi de
partenerii săi în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor
copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc, precum şi pentru promovarea
drepturilor acestora.
Strategia vizează acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei familiilor, grupurilor
ţintă, dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale, în asigurarea de servicii, pentru
grupurile vulnerabile, precum şi dezvoltarea sistemului de servicii pentru alte
persoane, aflate în nevoie.
Principalele grupuri ţintă sunt:
- persoanele cu dizabilităţi
- persoanele vârstnice confruntate cu riscul însingurării şi marginalizării
sociale
- copii( atât copii şi tinerii din sistemul de protecţie, cât şi copii şi tineri
aflaţi în situaţii de risc şi toţi copii în general)
- persoane defavorizate, familii în dificultate
Prezenta strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu
respectarea legislaţiei în vigoare:
a) Legea asistenţei sociale nr.292/2011
b) Legeanr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioară
c) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
d)Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare
e) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
f) Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
g) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare

h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
i)
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1)
universalitate, fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile
prevăzute de lege
2)
obiectivitate şi imparţialitate, în acordarea serviciilor sociale se asigură o
atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, religios sau de
altă natură
3)
eficienţă şi eficacitate, se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea
eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul
4)
abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
5)
cooperare şi parteneriat, serviciile sociale se acordă în parteneriat şi
cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale, se va asigura transferul şi
monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune către alte servicii sociale
primare sau specializate.
6)
îmbunătăţirea continuă a calităţii, serviciul public de asistenţă socială se
centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea
resurselor disponibile
7)
respectarea demnităţii umane, fiecărei persoane îi este garantat dezvoltarea
liberă a personalităţii, îi sunt respectate statutul social şi individual, şi dreptul la
intimitate şi protecţie, împotriva oricărui abuz fizic, psihic,intelectual, politic sau
economic.
8)
confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private
beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii, asupra datelor personale şi
informaţiilor, referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află
Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1)
egalitatea de şanse, toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu
privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror
forme de discriminare.
2)
libertatea de alegere, fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută
privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
3)
transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale, fiecare
persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de
asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor
servicii sociale.
4)
confidenţialitatea, furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile
posibile şi rezonabile,astfel încăt informaţiile care privesc beneficiarii, să nu fie
divulgate sau făcute publice, fără acordul respectivelor persoane.

Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are
responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter
primar, în funcţie de nevoile sociale identificate.
Obiective operaţionale:
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la
nivel local
- tratament corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră,
în exercitarea drepturilor de către copii
- dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar
- dezvoltarea parteneriatelor
- dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi
obligaţiilor cetăţenilor
- dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap
- prevenirea marginalizării sociale
- combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice
- îmbunătăţirea situaţiei comunităţii romilor
Obiective specifice:
- implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul
asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă,
categoriilor de beneficiari
- înfiinţarea ţi actualizarea continuă a unei Baze de date care să
cuprindă date privind beneficiarii, date privind indemnizaţiile acordate, cuantumul
ţi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea
bazei de date
- înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat şi performant de
furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Mihăileni
- realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte
autorităţi sau instituţii publice
- dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul
populaţiei localităţii şi a benefciarilor de servicii.

Mihăileni, la data de 20.08.2019
Preşedintele de şedinţă,
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

ANEXA Nr. 2 la HCL nr.40/2019
PLAN DE ACŢIUNE
în vederea implementării Stategiei locale de dezvoltare a serviciilor
sociale acordate la nivelul comunei Mihăileni, judeţul Harghita
pentru perioada 2019-2022
Întrucât prezenta strategie este concepută pe o perioadă de 4 ani, obiectivul general şi
obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, pe baza următorului Plan de acţiune:
Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la
nivelul comunei Mihăileni, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor
vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă
demnă pentru toţi locuitorii comunei Mihăileni.

Obiective
specifice

Termen

Responsabili şi
surse de
finanţare

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local

2019

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local

2019-2022

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Primar/Secretar

Permenent

Primar/Secretar
Copartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local
Bugetul de stat

Crearea unei evidenţe informatizate,
tabele centralizatoare , care să cuprindă
toate informaţiile referitoare la
beneficiarii de servicii sociale

2019-2022

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local

Completarea acestor documente pe zile,
luni, ani

2019-2022

Compartimentul de
Asistenţă Socială

Activităţi

1. Implementare

unitară şi coerentă a
prevederilor legale
din domeniul
asistenţei sociale,
corelate cu nevoile
şi problemele sociale
ale Grupului
ţintă(categoriilor de
beneficiari)

Colectarea informaţiilor necesare
identificării sau actualizării nevoilor
sociale la nivelul comunei Mihăileni
Reconstituirea categoriilor de beneficiari
de servicii sociale la nivelul localităţii,
repartizaţi în funcţie de tipurile de
servicii sociale reglementate de lege
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor
sociale furnizate la nivelul comunei
Mihăileni

Măsuri de facilitare a accesului
persoanelor aflate în grupul ţintă în
actualizarea
acordarea ajutoarelor financiare,
continuă a unei
materiale şi medicale pentru situaţii
Baze de date care să reglementate de lege: ajutoare sociale,
cuprindă date
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru
privind beneficiarii, încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de
susţinere etc.
date privind
2.Înfiinţarea şi

indemnizaţiile
acordate,
cuantumul şi
acordarea acestora,
precum şi alte

informaţii relevante Centralizarea datelor, verificarea şi
completării bazei de corelarea cu evidenţele numerice,
financiare din compartimentele
date

Permanent

contabilitate, resurse umane

Actualizarea continuă a întregii Baze de
date

Permanent

Acţiuni privind prevenirea abuzului,
neglijării,şi a oricărei forme de violenţă
asupra copilului, sau de separare a
copilului de părinţii naturali, verificarea
periodică a copiilor care au fost plasaţi
Permanent
3.Înfiinţarea şi
pentru
a
primii
îngrijire,
educaţie
sexuală,
implementarea unui
sistem armonizat şi în vederea prevenirii contactării bolilor
cu transmitere sexuală.

integrat de
furnizare a tuturor
categoriilor de
servicii sociale la
nivelul comunei
Mihăileni

4.Dezvoltarea unor

atitudini proactive
şi participative în
răndul populaţiei
localităţii şi a
beneficiarilor de
servicii sociale .

Colaborarea cu instituţiile judeţene în
vederea asigurării furnizării de servicii
pentru persoanele vârstnice şi facilitarea
accesului acestora în centre sociale,
precum şi a persoanelor cu handicap.

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Contabilitate
Compartimentul de
Asistenţă Socială

Copartimentul de
Asistenţă Socială
Asistent comunitar
Bugetul local

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local
Bugetul de stat

Încheiere de parteneriate în vederea
furnizării serviciilor în cadrul centrelor
pentru victimele violenţei domestice

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local

Informare şi consiliere a locuitorilor
comunei în orice domeniu de interes al
serviciilor şi măsurilor sociale

Permanent

Copartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local

Programe de sprijin pentru copii de etnie
romă în vederea unei forme de
învăţământ

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul de stat

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Bugetul local
AJPIS
DGASPC

Permanent

Compartimentul de
Asistenţă Socială
Asistent comunitar

Activităţi privind combaterea riscului de
excluziune socială şi a marginalizării
sociale

Realizarea de programe de educaţie
parentală şi activităţi de informare şi
consiliere a părinţilor care intenţionează
să plece în străinătate, precum şi a
persoanei desemnate ca reprezentant
legal al copilului
Mihăileni, la data de 20.08.2019
Preşedintele de şedinţă,
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

