
             R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

 

                                       

                                                H O T Ă R Â R E A  NR. 9/2020 

privind  aprobarea  Planului  anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate de către Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate 

 din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 1 /11628/06.01.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 1/11628/06.01.2020 al Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune  aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate de Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al 

Municipiului Brad pe anul 2020; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 8/11711/17.01.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 4/11798/21.01.2020 al comisiei pentru activități 

științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 

7/11798/20.01.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 11/11801/20.01.2020 

al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;  

    În conformitate cu  prevederile  art. 118  din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Ordinului  nr. 1.086/2018 

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; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7 lit. b,  art. 139  alin. 3 lit. a și ale art. 196 alin.1 

lit. a  din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate de 

către Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al Municipiului Brad 

pe anul 2020, conform Anexei care  face parte integrantă din prezenta  hotărâre.   

 Art. 2.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcția de 

Asistență Socială Brad -  Serviciul de Asistenţă Socială. 

 

 

 



 

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art.  4.  - Prezenta hotărâre se comunică:  

  - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

   - Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de  

  Asistenţă şi  Protecţia Copilului,  cu sediul în Deva, B-dul Iuliu 

  Maniu, nr. 18, județul Hunedoara; 

   -  Direcției de Asistență Socială Brad -  Serviciul de Asistenţă  

  Socială. 

 
 

 

 

 

Brad, 23.01.2020 

                                                                                               

 

 

 

                                     

                                      

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Poenaru                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”                                                           
 



ANEXĂ LA HCL  NR. 9/2020 

                                                                                                      

  

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  

ADMINISTRATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD ŞI FINANŢATE DIN 

BUGETUL 

 LOCAL AL  MUNICIPIULUI BRAD PE  ANUL 2020 

 

 
     
 

    Având în vedere: 

    1. Strategia judeţeană privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în 

dificultate 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 65/2014, 

respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

    a) Creșterea calității tuturor serviciilor furnizate ; 

    b) Creșterea calității resurselor umane din serviciile sociale 

 c) Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în dificultate prin 

asigurarea accesului pe bază de egalitate la toate resursele comunității 

 

    Strategia de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020, actualizată - aprobată prin HCL nr. 109/ 

2017, respectiv următoarele obiective operaţionale : 

 - Asigurarea continuității reformei serviciilor sociale pentru copil și familie 

- Protecția grupurilor vulnerabile de copii și tineri care necesită o atenție specială (copiii străzii, 

copiii delincvenți, cu handicap și în special copii care au părinți plecați la muncă în străinătate ) 

- Elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare POCU pentru incluziunea socială 

 

   2. Strategiile naţionale 

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 

vulnerabile 

3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe 

ample de activare pe piaţa muncii;  

2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi 

introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de 

beneficii sociale; 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare 

integrată, concentrată asupra copiilor; 

4. Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 



5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de 

ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un 

”integrator” cu o atribuţie solidă de management de caz; 

6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 

7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

 

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 

3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată 

 

Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi ,, 2016-2020 aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de 

către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.  

3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, 

incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu 

asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe 

piaţa muncii.  

5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate 

nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi.  

6. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard adecvat 

de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor. 

7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi 

de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost 

rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi 

datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.  

 

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 365/2018 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice 

2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime  

3. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale  

4. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice  

 

3. Programele de interes naţional aprobate prin: 

- Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes 

naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de 



servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie 

specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes 

naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului 

de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi 

administrativ-teritoriale" 

 

    4. Convenția de colaborare nr. 18433 /2014 încheiată pe perioadă nedeterminată  între DGASPC 

Hunedoara și Consiliul Local al Municipiului Brad- Serviciul Public de Asistență Socială- având ca 

obiect parteneriatul în cadrul intervenției Echipei mobile de intervenție în cazuri de abuz, neglijare 

și exploatare a copilului 

Protocolul cadru de colaborare nr. 3842/ 2009 încheiat între  DGASPC Hunedoara și 

Primăria Municipiului Brad și modificat anual prin Act adițional, având ca obiect distribuirea 

certificatelor de încadrare în grad de handicap persoanelor cu domiciliu/ reședința în Municipiul 

Brad 

Protocolul de colaborare nr. 477/ 2018 încheiat între AJOFM Hunedoara și Primăria 

Municipiului Brad cu valabilitate până în anul 2021- având ca obiect furnizarea în mod gratuit, în 

condițiile legii de informații  necesare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Proiectului 

INTESPO, respective asigurarea furnizării de măsuri personalizate de sprijin pentru tinerii inactivi 

 

5. Procesul-verbal întocmit în data de 28.11.2019 cu ocazia întâlnirii semestriale între 

reprezentanții DGASPC Hunedoara și repzentanți ai DAS/ SPAS/ Primării care a avut ca scop 

și consultarea furnizorilor publici în vederea elaborării Planului anual de acțiuni privind 

serviciile administrateși finanțate din bugetul Consiliului Local : 

- DGASPC- Hunedoara 

- DAS Simeria 

- DAS Hunedoara 

- DAS Petroșani 

- DAS Petrila 

- DAS Lupeni 

- DAS Deva 

- DAS Orăștie 

 

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

Local al Municipiului Brad 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 . 

 



CAP. I 

    Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

    A. Serviciile sociale existente la nivel local  

 

 

     

 Crt. Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capa-

citate 

Grad 

de 

ocupa

-re 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

existente 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicii pentru persoane adulte și copii 

 8899 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

BRAD 

50 100% 650 mii 

lei 

- - - - 

 

   

 B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

     

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar - mp 

Resurse 

umane 

necesare 

Buget estimat Justifi-

care 

Nr. 

Benefici-

ari/zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de 

stat 

Contributii 

ale benefici-

arilor 

Alte 

sur-

se 

 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 



CAP. II 

     

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

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

    1. Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a Primăriei 

Municipiului Brad , se afişează și la sediul Serviciului de asistenţă socială: 

    a) Strategia de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020, actualizată 

    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 de către DAS Brad – prin oferirea de 

masă la Cantina de Ajutor social Brad , se actualizează la schimbarea legislației sau atunci când 

situația o impune; 

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

acordate de furnizori publici ori privaţi: 

    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din Judeţul Hunedoara şi a serviciilor 

sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistenţă socială Brad :  

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BRAD, nr. cod serviciu- 8899, datele privind beneficiarii, 

costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual; 

    (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul Judeţului 

Hunedoara - se actualizează anual; 

 

    e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritorialese actualizează cel puţin semestrial :  

- Unitățile de învățământ preșcolar și școlar  care funcționează pe raza municipiului, ca partener 

activ în procesul de incluziune socială prin educare timpurie, formală și continuă 

- Agenția Locală de Ocupare a Forței de muncă Brad, aceasta fiind instituția prin care se asigură 

tranziția de la statutul inactiv al unei persoane eligibile la un statut activ și care poate fi cuprins în 

sistemul de protecție socială 

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – acest serviciu asigurând 

punerea în legalitate a tuturor persoanelor care având actele de identitate întocmite în timp real- pot 

deveni eligibile pentru a beneficia de servicii / prestații oferite la locul de domiciliu/ reședință 

 

    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 în cadrul Serviciului social existent 

- întălnire anuală cu persoanele care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate 

 

  3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă 

Socială  Brad sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc. ; 

Întocmirea de pliante informative pe teme ce țin de preocuparea comună a mai multor instituții 

locale, cum ar fi - prevenirea abandonului școlar, drepturile persoanelor cu handicap, efectele 

plecării părinților în străinătate asupra  copiilor - și distribuirea acestora în comunitate 

 

  4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției de Asistență Socială Brad prin- 

realizarea de pliante informative și distribuirea acestora în comunitate 



 

    5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale de pe raza Municipiului Brad, 

organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. -   

 

    6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin Compartimentul de asistenţă medicală 

comunitară din cadrul DAS- Brad, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind 

riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă  

medico- socială, importanța activității asistentului medical comunitar în viața comunității 

 

    7. Mesaje de interes public transmise prin presă- în speță- Ziarul local- Zarandul, de ex. 

Calendarul zilelelor internaționale cu importanță pentru comunitate ( Ex Ziua internațională a 

persoanelor vârstnice, Ziua internațională a persoanelor cu handicap, ș.a.) 

    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 

     

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

Din cadrul Direcției de Asistență Socială Brad 4 3500 lei  

    b) cursuri de calificare 

 

    Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 

    c) sesiuni de instruire pentru: 

    c.1. personalul din cadrul Cantinei de Ajutor Social Brad conform cerinţelor standardelor de 

calitate; 

    c.2. asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza Municipiului Brad - 

    c.3. îngrijitori informali -  

    c.4. voluntari -  

 

     

 Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul din cadrul 

Cantinei de Ajutor social 

Brad conform cerinţelor 

standardelor de calitate 

3  -resurse  proprii 

Asistenţi personali 84 3 800 000 lei- 3 500 000 lei             

( indemnizații PH) 

Îngrijitori informali - - 

Voluntari - - 

 

 

    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 Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 



 

    e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional- DA 

    f) altele: -  

 

    2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea 

asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

    a) pentru asistenţi sociali : nr. - buget estimat - ; 

    b) pentru psihologi: nr.  -  ; buget estimat - ; 

    c) etc. 

    a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 

    b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

    c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

 

    Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care 

aceasta activează - 

                                           

 

                                                                    

 

                                     

                                      

                 Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Poenaru                                             Carmen – Irina Bora 
 


