
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
H O T A R A R E 

 
privind apobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei 

Costesti, judetul Buzau pentru anul 2020 
 

Consiliu Local al comunei Costesti, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 4146/24.12.2019 a Primarului comunei Costesti, judetul Buzau ; 
-raportul de specialitate  nr. 4147/24.12.2019 intocmit de referentul cu atributii de asistenta sociala din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti; 
-avizele comisiilor de specialitate la consiliului Local al comunei Costesti; 
-prevederile hotararii nr. 254/19.12.2019 a Consiliului Judetean Buzau privind aprobarea Planului anual 
de actiune privind serviciile sociale; 
 -prevederile art. 5 din Anexa 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal; 
-prevederile Orrdinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune 
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

In temeiul art. 196, alin. 1, lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la 
nivelul comunei Costesti pentru anul 2020, conform anexei care face parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare. 

Art.2.Secretarul general al comunei  va comunica celor in drept prezenta hotarare. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ, 
Constantin Cristian                                                                   Secretar general, 
                                                                                                                             Stan Nicoleta-Monica  
 
Costesti, 29.01.2020  
Nr. 2 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 29.01.2020 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de    voturi pentru,       vot 
împotrivă,    abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi         
consilieri prezenţi la şedinţă.  
 



Anexa nr.                  La HCL nr. 
 
 
 
 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 
EXISTENTE LA NIVELUL COMUNEI COSTESTI, JUDETUL BUZAU 

 

 

PLAN DE ACTIUNE 

Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costesti, judetul Buzau, 
pentru anul 2020 

 

 

Prezentare generala 

Prezentul plan de actiune este elaborat in conformitate cu prevederile art. 5 
din Anexa 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii 
orientative de personal, precum si a Ordinului 1086/2018, avand in vedere 
obiectivele cuprinse in urmatoarele documente strategice: 

Strategia de dezvolatare a serviciilor sociale din comuna Costesti, judetul 
Buzau, pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCL nr. 61/2015. 

Obiectivul general 

Din perspectiva functionala, acordarea serviciilor de asistenta sociala este 
conceputa ca un sistem de actiuni specifice, care trebuie sa asigure obiectivul sau 
major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natura economica, 
fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si 
dezvolte propriile capacitate sau competente pentru integrare sociala. 



Planificarea este un proces sistematic prin care se definesc prioritatile 
esentiale pentru indeplinirea misiunii Compartimentului de asistenta sociala. 

Rolul planificarii este de a ajuta institutia sa: 

-isi defineasca obiectivele si orientarile; 

-isi defineasca prioritatile si cele mai potrivite actiuni pe care le va 
intreprinde; 

-identifice masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul institutiei; 

-clarifice resursele care pot fi folosite si identifice actiunile ce trebuie 
intreprinse. 

 

Categoriile de beneficiari 
In intocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 

2020, s-a tinut cont, in primul rand, de scopul Compartimentului de asistenta 
sociala, si anume prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala, pentru 
urmatoarele categorii: 

Copii si familii aflate in dificultate; 
Persoane varstnice 
Persoane cu handicap; 
Copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate; 
Persoane fara adapost; 
Alte persoane in situatii de risc social. 
 
 
A. Beneficiile de asistenta sociala 

Institutia urmareste realizarea scopului prin acordarea de beneficii si servicii 
sociale 

1.Venitul minim garantat – se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, 
in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Instituirea venitului minim garantat se 



intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale, in cadrul unei politici nationale de 
asistenta sociala. 

In cursul anului 2019 s-au aflat in plata un numar mediu lunar de   132  
dosare de acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar 
aproximativ 32.000  lei. 

2.Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru peroanele cu handicap 
grav – se acorda conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterior. In, conformitate cu prevederile acestei legi, rolul institutiei noastre este de 
a monitoriza atributiile si obligatiile ce le revin asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora, astfel incat acestia sa 
primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni 
fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod 
normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, 
integrarii si incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza 
evaluarii socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 

In cursul anului 2019 un  numar mediu de 31 persoane cu handicap grav au 
beneficiat de drepturile prevazute de lege in urma incadrarii in gradul de handicap 
pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din subordinea Consiliului 
Judetean Buzau, sumele necesare platii acestor drepturi fiind prevazute in bugetul 
local in proportie de 10% si 90% fiind sustinute  din bugetul de stat. 

Si in bugetul anului 2020 au fost prevazute sumele necesare platii 
indemnizatiei pentru insotitor si a asitentilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav, avand in vedere modificarile legislative in sensul ca sumele 
necesare platii acestor drepturi vor fi suportate in proportie de 100% din bugetul 
propriu. Cuantumul acestora a fost estimat la 600.000 lei. 

3.Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare – se acorda in baza 
Legii nr. 416/2001, precum si a HCL Costesti nr.  20 din 2012, sumele necesare 
fiind de asemenea prevazute in cuantum de 13.000  lei in bugetul anului 2020. 



4 .Alocatia pentru sustinerea familiei – se acorda in bazaLegii nr. 277/2010 
privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, ca forma de sprijin pentru 
familiile cu venituri reduse, care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 
18 ani. Acordarea alocatiei are drept scop completarea veniturilor familiilor in 
vederea asigurari unor conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea 
copiilor. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat prin Agentia 
Judeteana pentru Plati sin Inspectie Sociala. Avand in vedere ca in cursul anului 
2019 au fost in plata  70 de titulari de dosar si ca numarul solicitarilor de acordare 
este aproximativ acelasi cu numarul de incetari, pentru anul 2020 s-a estimat ca 
numarul de dosare in plata va fi mai mic. 

5.Alocatia de stat pentru copii si indemnizatia pentru cresterea 
copilului/stimultentul de insertie – se acorda conform Legii nr. 61/1993 privind 
alocatia de stat pentru copii, republicata, in atributiile Compartimentului de 
asistenta sociala fiind preluarea cererilor si a actelor anexate, verificarea lor si 
certificarea conform cu originaalul, completarea datelor inscrisse in cerere in 
registrul special si transmiterea catre Agentia de Plati si Inspectii Sociale in 
vederea efectuarii platii. 

6.Ajutorul pentru incalzirea locuintei – conform O.U.G. 70/2011 privind 
masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, se acorda din fonduri de la 
bugetul de stat familiilor si persoanelor cu venituri reduse.  

Pentru anul 2020 a fost estimata suma de  63.000  lei necesara in acest scop 
de la bugetul local. 

7. Tichetele sociale pentru gradinita se acorda conform Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, sub forma unui stimulent educational in valoare de 50 lei. 

8.Alte beneficii sociale acordate la nivelul comunei Costeti: 

Caminul pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena aflat in 
subordinea Consiliului Local Costesti, judetul Buzau, fara personalitate juridica, 
acorda servicii de asistenta sociala persoanelor varstnice care beneficiza de pensie, 
in conditiile HCL Costesti nr. 85/2016 privind aprobarea Regulmentului de 



Organizare si Functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice cu modificarile 
ulterioare, HCL nr. 84/2016 privind aprobarea costului mediu lunar.  

 

B. Serviciile sociale asigurate persoanelor varstnice in Camin sunt: 

-servicii socio-medicale de natura sociala; servicii de baza pentru activitatile 
zilnice; promovarea de relatii sociale prin activitati de socializare si petrecere a 
timpului liber, asigurarea unor programe de ergoterapie, sprijin pentru realizarea 
igienei corporale; servicii de asigurare a hranei, asigurarea medicamentelor, 
acordarea de consultatii si tratamente medicale; servicii de ingrijire –infirmerie; 
consiliere psihologica, juridica si administrativa. 

Numarul maxim de beneficiari este de 42 de persoane, in prezent Caminul 
fiind ocupat la capacitate maxima. 

Caminul detine licenta de functionare conform legislatiei in vigoare. 
Standardul de cost stabilit potrivit HG 978/2015 este de 23.784 lei/an, care 

reprezinta 10%  din costul  total, suportat din bugetul de stat,  restul de 90% fiind 
suportat din bugetul local. 

 
Servicii sociale propuse spre a fi contracate: 
In conformitate cu lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezinta 
procedura de achizionare/concesionare a serviciilor sociale, in baza unui contract, 
incheiat in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice locale. 

Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori 
privati are in vedere realizarea urmatoarelor obiective aprobate prin strategiile  
nationale si locale in domeniu: 

-promovarea parteneriatului public-privat; 
-dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale de interes local; 
-asigurarea stabilitatii si continuitatii functionarii serviciilor sociale; 
-asigurarea calitatii serviciilor sociale; 
-asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor private si 

publici de servicii sociale la fonduri publice; 
-optimizarea rezultatelor obtinute in urma furnizarii serviciilor sociale. 
 



 
Obiective propuse: 
Compartimentul de Asistenta Sociala Costesti are ca obiective prevenirea, 

combaterea si limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce 
la marginalizare sau excluziune sociala, atat prin acordarea de beneficii sociale, cat 
si prin acordarea de servicii sociale. 

 1.Crearea unui sistem coerent in ceea ce priveste activitatile de 
asistenta sociala la nivelul comunei Costesti prin realizarea unei baze de date 
informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale. 

 2.Eficientizarea activitatii privind acordarea prestatiilor sociale care 
intra in atributiile serviciului prin consultarea persoanelor din cadrul serviciului, 
stabilirea sarcinilor, actualizarea procedurilor de lucru, desemnarea 
responsabilitatilor. 

 3.Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale prin evaluarea persoanlului 
si a nevoilor comunitatii, folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate 
nevoilor personalului si beneficiarilor, sustinerea beneficiarilor in desemnarea unor 
reprezentanti care sa le promoveze interesele, monitorizarea calitatii serviciilor 
furnizate prin stabilirea unor indicatori in acest sens. 

 4.Promovarea preventiei ca masura de importanta majora in 
activitatea de asistenta sociala prin identificarea persoanelor aflate in situatii de risc 
social, informarea si consilierea acestora. 

	 5.Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul 
populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 
 
Monitorizarea 
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de 

indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse 
obiectivele pe care le-au stabilit. 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune 
sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea 
acestora, în funcţie de atribuţii. 

Indicatori  
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de 

acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2019. 
Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare 

următorii indicatorii: 
 



- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excuziune socială; 
- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de 

informare şi consiliere; 
- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

 Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări 
periodice a nevoilor beneficiarilor de asitenţă socială, aşa cum este prevăzut şi 
stabilit în legislaţia în vigoare. 

 Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi 
măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi 
cheltuieli în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de 
protecţie şi asistenţă socială în anul 2020.  

 

 

 

 

Primar, 

Moise Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA COSTESTI 
PRIMAR, 
Nr. 7147/24.12.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 
comunei Costesti, judetul Buzau, pentru anul 2020 

 

 Planul anual de actiune privind serviciile sociale se elaboreaza de catre autoritatile 
administratiei publice locale prin Serviciul public de asistenta sociala, in conformitate cu 
masurile prevazute in Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judetului Buzau, cu 
prevederile art. 5 din Anexa 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, precum si a Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului 
annual de actiuneprivind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului 
judetean/local. 

 Planul anual de actiune cuprinde masuri specifice de imbunatatire a sistemului de 
asistenta sociala, date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse a fi infiintate, programul de subventionare, bugetul estimate 
si sursele de finantare, propuneri elaborate de serviciul public de asistenta sociala reprezentand 
transpunerea in obiective a tuturor factorilor analizati in procesul de realizare si dezvoltare a unui 
sistem de asistenta sociala adaptat nevoilor locale ale comunei Costesti. 

 Planul local de actiune urmareste dezvoltarea serviciilor promovate, precum si crearaea 
altora noi, pentru acoperirea unor cerinte tot mai crescande, pe fondul accentuarii gradului de 
saracie. 

 Acordarea de servicii de asistenta sociala se realizeaza ca un sistem de actiuni specifice 
care trebuie sa asigure: 

 -realizarea obiectivului sau major; 

 -asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natura economica, fizica, psihica 
sau sociala, nu au posibilitatea de a-si asigura nevoile sociale, sa-si dezvolte propriile capacitate 
si competente pentru integrare sociala. 



Persoanele defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul masurilor propuse prin Planul 
annual de actiune sunt: 

Copii si familii aflate in dificultate; 
Persoane varstnice 
Persoane cu handicap; 
Copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate; 
Persoane fara adapost; 
Alte persoane in situatii de risc social. 
 
Implementarea masurilor si actiunilor  stabilite in cadrul Planului presupune un proces de 

planificare bazat pe obiectivele si nevoile locale, pe resursele materiale, financiare si umnane 
disponibile. 

Monitorizarea Planului anual de actiune se va face urmarind o serie de indicatori. In 
functie acesti indicatori se va constata in ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit. 

Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in Planul anual de actiune sunt 
autoritatile administratiei publice locale si persoanele aflate in subordinea acestora, in functie de 
atributii. 

Indicatorii folositi in scopul monitorizarii au fost stabiliti in functie de actiunile propuse 
in Planul anual de actiune pentru 2020. 

Pe parcursul procesului de monitorizare si evaluare se vor lua in considerare urmatorii 
indicatori: 

-prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala; 
-existenta unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare si consiliere; 
-realizarea unui studio privind situatia beneficiarilor de servicii sociale. 
 
Fata de cele expuse mai sus, propun consiliului local aprobarea Proiectului de hotarare 

privind Planul anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costesti, 
judetul Buzau pentru anul 2020, in forma prezentata. 

 
 
Primar, 
Moise Constantin 
 

 

  

 

 

 


