Anexă la H.C.L. nr. 54/31.05.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin VOINEA

Avizează pentru legalitate,
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Adrian Constantin GĂITAN

STRATEGIE
Locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 2019-2024

Nr
crt.
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Obiective

Activitatea

Acordarea venitului minim
garantat

-asigurarea sumelor necesare plăţii ajutoarelor
pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru
beneficiari
-acordarea de ajutoare de urgenţă în temeiul
legislaţiei în vigoare
Identificarea, evaluarea şi
-asigurarea de la bugetul local a sumelor
propunerea acordării de sprijn
necesare pentru a sprijinii persoanele aflate în
material şi financiar persoanelor dificultate
aflate în dificultate
Identificarea, evaluarea şi
-întocmirea dosarelor de acordare
propunerea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinţei pe
perioada sezonului rece, a
consumatorilor vulnerabili
Reducerea sărăciei şi a
-Înfiinţarea reţelei de canalizare
excluziunii sociale prin
-Extinderea reţelei de apa
îmbunătăţirea infrastructurii
comunitare
Asigurarea accesului la
-colaborare cu SC. Electrica
electricitate a populaţiei
defavorizate şi electrificarea
zonelor locuite izolate
Susţinerea iniţiativelor de
-consultanţă în vederea achiziţionarii de teren pe
afaceri a localnicilor sau a
raza comunei
străinilor în vederea creării de
-sprijinirea în obtinerea avizelor şi autorizaţiilor
locuri de munca
Facilitarea accesului la şcoala
-identificarea copiilor de vârstă şcolară din
primară şi gimnazială a copiilor familiile defavorizate
defavorizaţi şi scăderea
abandonului şcolar
Facilitarea accesului la asistenţă -iniţierea de acţiuni de educaţie pentru sănştate
de sanatate a persoanelor
-întâlniri cu medicii de familie care activează la
defavorizate care nu sunt
Dispensarul medical comunal
înscrise la medicul de familie
Prevenirea sarcinilor nedorite în -încheierea de protocoale de colaborare cu

Termen
anual

permanent

Pe perioada
sezonului
rece
1
noiembrie30 martie
2019-2024

2019-2024

2019-2024

Permanent

permanent

Permanent

10

11
12
13
14
15

rândul persoanelor minore
Identificarea şi rezolvarea
cazurilor de lipsă a certificatelor
de naştere şi a actelor de
identitate

Combaterea oricăror forme de
discriminare
Diminuarea fenomenului de
violenţa în familie
Asistarea copiilor aflaţi în
siţuatie de risc major
Susţinerea tinerilor ce părăsesc
instituţiile de ocrotire a
copilului
Prevenirea separării copiilor de
părinţi

Primar
Chirilas Tiberiu Nicolae

medicii de familie
-colaborarea cu DGASPC, maternităţi, în
vederea obţinerii certificatelor de naştere
-scutirea de plată a amenzii pentru obţinerea
certificatelor de naştere pierdute
-sprijinirea persoanelor fără certificate de naştere
în vederea introducerii acţiunilor judecătoreşti
(pentru înregistrare tardivă)
-colaborare cu SPCLEP
-realizarea unor manifestări având ca temă
discriminarea
-colaborarea cu organele de poliţie locale şi
întreprinderea de acţiuni pe linie de consiliere
familială
-acţiuni pentru depistarea minorilor în situaţie de
risc
-facilitarea la ocuparea unui loc de muncă
înfiinţat odată cu investiţiile străine
-consilierea cazurilor
-găsirea unor personae din rândul membrilor de
familie, până la gradul IV în vederea instituirii
măsurii de plasament

permanent

Bianual
permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Secretar

Referent

Găitan Adrian Constantin

Chirilaș Constantin

