
ROMÂNIAPRIMÁRIA COMUNEI DERSCA
JUDETUL BOTOSANIcl.dersca@yahoo.com

cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130
Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 56 din 28.11.2022

privind aprobarea Planului anual de actiune privind servicile sociale acordate la nivelul
comunei Dersca, judetul Botosani pentru anul 2023

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.11.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 112 alin.3 lit.a si lit.b si a art. 118 alin. I si 3 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
- art. 3 alin. (2) lit. b) si art. 5 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor

- cadru de organizare si functionare ale servicilor publice de asistentã social si a structurii
orientative de personal
- Ordinul n.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind
serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local

Luând act 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, Inregistrat sub nr. 5.803 din 11.11.2022,

in calitatea sa de initiator, calitate acordat de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificàrile si completärile ulterioare;

- referatul de specialitate sub nr. 5.417 din 25.10.2022 întocmit de doamna Dumbravà Liliana -
consilier superior compartment Asistentã socialã;

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completärile ulterioare

ADOPT PREZENTA HOTARARE:

Art. 1. Se aproba Planul anual de actine privind servicile sociale acordate la nivelul comunei
Dersca, judeful Botosani, pentru anul 2023, conform anexei, care face parte integrantã din 
hotarare.

Art.2. Prezenta hotarâre va fi dusã la îndeplinire de Compartimentul de Asistentã socialã din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dersca, judetul Botosani



Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri revine primarului Comunei, iar secretarul general
al comunei Dersca va comunica prezenta hotârâre primarului comunei, Institutiei Prefectului
judetului Botosani pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate, si se aduce la cunostinta
publicã prin afisare pe www.comunadersca.ro.

Presedinte de sedintã:
Consilier Local
Tonel MALISA

Contrasemneazã,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcrâmioara HRITULEA

Prezenta hotarare fost adoptatà cu 13 voturi din cei 13 consilieri prez
Nr.consilieriîn functies 

LOCA



Anexa la HCL NR. 56 DIN 28.11.20?

Planul anual de actiune privind servicile sociale si mâsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei

Dersca, judetul Botosani pentru anul 2023

Nr.' crt.

Obiective

Obiective specifice

Activitàti desfäsurate

finantare

generale

Monitorizarea si 1.1. Identificarea

Analizarea si inregistrarea cererilor -ONG

cresterea calitâtii problematici

sociale de servicii sociale in vederea

servicilor sociale

oferite,precum

existente in plan local

stabilirii nevoilor sociale existente.

Buget local

S1 prin analizarea

nevoilor

Adaptarea servicilor sociale la

asigurarea

continuitätii

sociale, a situatiilor de

tipurile de beneficiari si situatiile de

acestora pe 
plan

vulnerabilitate

vulnerabilitate.

local

beneficiarilor de servici

sociale

1.2. Promovarea unui sistem Solutionarea cu precâdere a

-bugetul local

de furnizare a

sociale

servicilor problemelor sociale urgente prinbazat pe urgenta acordarea de autoare de urgent

situatici de nevoi si prioritate aprobate prin dispozitia primarului

recunoscutä

de comunitate

1.3.Consilierea si medierea
in vederea cunoasterii de catre

-compartiment

asistenta sociala

persoanele aflate

in
dificultate,a beneficilor de

asistenta sociala acordate pe

plan local

Prornovarea

transparentei si

facilitare
a accesului

membrilor

cornunitàtii la

heneficiile
servicilor

ssssociale. sociale

2.1. Acordarea de asistentã si Acordarea autorului social si

protective socialã pentru

spriiinirea beneficiarilor de autor

familii/persoanele

farã social la plata cheltuielilor de

venituri sal cu venituri incalzire cu lemne a locuintei in

reduse-Legea 416/2001 ,cu perioada sezonului rece

modificärile si 
completarile

-buget de stat Buget de 
stat

ulterioare.

Indicatori

termen

Sezonier

Permanent Permanent

-persoane

vulnerabile

Permanen
t

Nr.beneficiari

7 famili

Permanent Permanen
t

Nr. beneficiari



Nr. crt.

Obiective
generale

Obit ve specifice

Activitàti desfäsur

finantare 2.2 Masuri de asistenã si Sprijinirea populaiei n vederea bugetul de stat

protecie pentru familiile fârã completârii formularelor pentru
venit sau cu venituri reduse acordarea alocatiilor de sustinere a

pentru familiile sau famille familiei,

monoparentale

2.3. Acordarea de prestatii in Sprijinirea populatiei in vederea -buget de stat

bani-

alocatii

de completärii formularelor pentru

stat, indemnizati

pentru acordarea alocatiei de stat pentru

cresterea copilului,

a indemnizatiei 
pentru

stimulentului de insertie

cresterea copilului.

2.4 Masuri de asistenta si

Sprijinirea populatiei in vederea -bugetul de stat

protectia sociala pentru completarii formularelor 
pentru

famili/personae singure fara incalzirea locuintei in perioadavenituri sau cu venituri reduse, sezonului rece si supliment de

in perioada sezonului rece energie

L.226/2021 privind stabilirea

masurilor de protective sociala

2.5. Mäsuri de spriiinire pentru

Distribuirea de produse alimentare -Program

persoanele aflate in dificultate care categoriile sociale

European

prin program ajutoare

defavorizate in cadrul programului

POAD

Buget de stat

2.6 Masuri de asistenã

Sprijinirea populatiei in vederea

- buget local

si protectie sociala pentru completari formularelor vederea

-bugetul de stat

pentru familiile fara venituri completarii formularelor pentru

sau cu venituri scazute in acordarea tichetelor sociale.

scopul stimularii participarii in - spritinirea in vederea completarii

invatamantul copilor conf dosarului

L248/2015 privind stimulentul

educational

-bani de liceu si burse scolare

Indicatori

47 familii si

A

beneficiari trusou 2.000 
lei

termen

Nr.beneficiari

-alocatii de

stat- 25.

- indemnizaii de cresterea

copilului- 6.

-hr.

cereri -Permenent

lemne -

116

dosare

Beneficiari

luni

si
supliment

energie

supliment incalzire

si energie lunar

- transa a IV

- Sezonier

Nr.beneficiari-

21
3

Permanent

nr.beneficiari
_

32

-Sezonie
r

Permanen
t

nr. beneficiari_

34



Nr. crt.

Obiective
generale

Obi

Ave specifice

Activitâti desfäsur./

finantare
2.7 Masuri de protectie si Intocmirea anchetelor pentru -bugetul local

asistenta acordate persoanelor obtinerea gradului de handicap si

cu handicap

indemnizatii pentru persoanele cu

handica
p

Indicatori

termen

nr.

-Permanent

beneficiarilor

125 adulti si 8

cop11

18 asistenti

personali si 2

indemnizatie

-Dr

minori

cazuri -Permanent

11 minori
beneficiari CES

Lapte praf

Permanen
t

2.8 Masuri de asistenta in Spritinirea in vedera prevenirii -bugetul local

domeniul protectiei copilului, abandonului copiilor, delicventei
combaterea violentei in familie juvenile, consiliere sociala primara,

si medierea conflictelor precum si minori beneficiari CES

familial
e

2.9 ORDINUL 267/1253 DIN Intocmirea situatiilor care DSP

21.03.2006-privind acordarea

laptelui 
praf

3.0 Aplicarea OUG 78/2020 Intocmirea listelor si distribuirea

acordarea mastilor de protectie acestora

3.1 Aplicarea OU

115/2020 -intocmirea documentatiei necesare

privind acordarea tichetelor

sociale

3.20UG 133/2020 tichete elev -intocmire situatii, dosarelor

defavorizati

3 3OUG 111/2010 actualizata Indemnizatii crestere copil

3.4 L. 14/2020 si OUG 9/2019 -alocatii de stat

modif 1.61/1993

3.5 L.277/2010

4. L.416/2001

-alocatii de sustinere a familiei

-venitul minim garantat

_NUJ -N
U

-anchete sociale

6 dosare

-24 dosare -38 dosare
-5 dosare

Presedinte de sedintã:

Consilien Local
Ionel MALES

Contrasemneazã,

Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lacramioara HRITULEAC

Mile


