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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2022 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară, din 

data de 30 martie 2022, 

Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre, nr.20/P.H. din 21 martie 2022 privind aprobarea 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Oraşului Valea lui Mihai, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef, 

avizat de Comisia: Buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat  şi 

Comisia: Juridică, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, sănătate şi 

familie ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 1552/21 

martie 2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei de asistenţă socială – Valea lui Mihai, 

- prevederile art. 112 alin.(3) lit. b din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale 

cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, 

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 27 din 30 martie 

2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Oraşului Valea lui 

Mihai, pentru perioada 2022-2027   

- Procesul verbal de control al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 

Socială Bihor, nr. 90/06 iulie 2021 

În baza art. 129 alin (2) lit. d) coroborat cu alin. (7), art. 139 și art. 196 alin (1) 

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

completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2022, 
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Primarul Oraşului Valea lui Mihai şi Direcția de Asistență Socială – 

Valea lui Mihai vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Direcţia de asistenţă socială - Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro      

 la dosar. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Contrasemnează pentru legalitate:    
      Iuhas Monika- Hilda                               SECRETARUL GENERAL 

                                                               AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                     Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.28 din 30 martie 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.28/30 martie 2022 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [ ] absolută;   [  ] calificată; 
30/03/2022  

2.  Comunicarea către primar 12/04/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 12/04/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/04/2022  
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                                                                    ANEXĂ                                                                                    

                                                                      la Hotărârea nr.28 din 30 martie 2022 
 

 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din 

bugetul Consiliului Local  al orașului Valea lui Mihai pentru anul 2022 
 

 

Având în vedere: 
1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a orașului Valea lui Mihai pentru 

perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 30 martie 2022, 

respectiv următoarele obiective operaţionale: 

Obiectiv general 
Dezvoltarea unui sistem de programe și servicii sociale care să contribuie la îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor din Valea lui Mihai aflați în situații de vulnerabilitate sau risc  

OBIECTIV SPECIFIC I: Dezvoltarea capacității serviciului public de 

asistenţă socială pentru o mai bună evaluare a nevoilor, planificare, informare/consiliere 

a beneficiarilor, asistare, referire și monitorizare a persoanelor vulnerabile 

OBIECTIV SPECIFIC II: Dezvoltarea de programe și servicii sociale 

necesare pentru a răspunde nevoilor categoriilor de persoane vulnerabile din UAT Oraşul 

Valea lui Mihai 

OBIECTIV SPECIFIC III: Dezvoltarea parteneriatelor, încurajarea și 

susținerea inițiativelor civice  

2. Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-

2020,  aprobată prin H.G. nr.383/2015 

3. Proiect H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea 

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 a Planului de acțiune pentru 

perioada 2021-2027 

4. Răspunsurile furnizorilor de servicii sociale la adresa de consultare în 

vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate de la bugetul local, (Asociația Rekab, Fundația Sf. Francisc, Centrul de asistență 

medico-socială, DGASPC Bihor - Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea lui Mihai) 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Local al orașului Valea lui Mihai pentru anul 2022, cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea 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. 
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                  Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local    (N/A – nu se cunoaște) 

 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social conform 

Nomenclatorului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare 

pentru serviciile sociale existente 

 

B
u
g

et
 

lo
ca

l 

B
u
g

et
 

ju
d

e-

țe
an

 

B
u
g

et
  

d
e 

st
at

 

C
o
n

tr
ib

 

p
er

s.
 

b
en

ef
. 

A
lt

e 

su
rs

e 

1 8899 CZD-II Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor, 

cu sediul în Oradea, care a dezvoltat 

în Valea lui Mihai serviciul social  - 

Centrul de Servicii de Recuperare 

Neuromotorie de tip Ambulatoriu 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Valea lui Mihai (CSRN Valea), 20 80% 325680 - - - - 

2 8710 CRMS-I Centrul de Asistență Medico - Socială 

Valea lui Mihai - 8710 CRMS-I, cu 

sediul în Str. Munkacsi Mihaly, nr. 

5A, 36 100% - 880000 756000 420100 - 
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Alte programe și intervenții pentru grupurile vulnerabile, necesare a fi incluse în Planul anual de acțiune, dar care nu sunt servicii 

sociale licențiate: 

 

- Îngrijirea persoanelor cu dizabilități prin asistenți personali – 65 persoane  = 2160 mii lei lei 

- Indemnizații pentru persoanele cu dizabilități -  50 indemnizații = 720 mii lei 

- Tichete social educative grădiniță =  20 mii   lei 

- Ajutoare de urgență pentru cazuri sociale/urgențe sociale /situații de violență domestică/înmormântare =  20 mii lei 

- Asistență copii CES-  45 mii lei 

- Ajutor încălzire pentru beneficiarii de VMG pe timpul sezonului rece -  150 mii lei 

 

 B.    Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

 A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii,   

deservire); 

 B - Justificare; 

 C - Buget local; 

 D - Buget judeţean; 

 E - Buget de stat; 

 F - Contribuţii persoane beneficiare; 

 G - Alte surse; 

 H - Nr. locuri  
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Denumire serviciu 

social propus 
C
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C
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at
e 
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n
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- 
m

p
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A 

Bugetele estimate pe 

surse de finanțare 

pentru serviciile 

sociale propuse pentru 

a fii infinitate 

B 

   Nr. 

benef. 

/zi 

H   C D E F G  

Furnizor public – UAT 

Valea lui Mihai – 

 Serviciu (centru) de 

asistenta comunitara 

8899

CZ-

PN-V 

Alte 

persoa-

ne 

aflate 

în 

nevoie  

15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Asistent 

social 

Asistent 

medical 

comunitar 

Mediator 

sanitar 

Etc. 

 

F
ăr

ă 
re

su
rs

e 
fi

n
an

ci
ar

e 

su
p
li

m
en

ta
re

 p
en

tr
u

 a
n

u
l 

2
0
2

2
 

- - - - Serviciu propus spre înființare prin 

Strategia de Dezvoltare a serviciilor 

sociale a orașului pentru perioada 

2022-2027 – justificare conform 

diagnozei - nevoia de înființare este 

precizată și de HG 797/2017, legea 

197/2012, precum și Ordinul comun 

al Ministrului Muncii, Sănătății și 

Educației nr.393/630/4236/2017 

privind aprobarea Protocolului de 

colaborare în vederea implementării 

serviciilor comunitare integrate 

necesare prevenirii excluziunii 

sociale și combaterii sărăciei.  
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Furnizor privat  - 

ASOCIATIA REKAB- 

Centru de zi pentru 

copii in situația de risc 

de separare de părinţi 

8891

- CZ-

C-I 

Copii 

6-10 

ani, 

şcolari 

40 40 350 mp, 

două 

clădiri, 

Săli de 

clasa, 

sufrage-

rie, bloc 

sanitar, 

spațiu 

pentru 

jocuri in 

aer liber 

Asistenți 

sociali, 

pedago- 

gi, 

psiholog, 

îngrijitor 

copil 

Da - in curs de 

planificare 

 

S
p

o
n
so

ri
ză

ri
 

Conform nevoilor identificate de 

furnizor.  

De asemenea necesitatea acestui 

tip de serviciu este menționată și 

în Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale a orașului.  
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C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice: în  baza  

prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și  completările 

ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acţiune prevăzută în 

Legea 98/2016; Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru 

activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și 

completările ulterioare.  

- Centrul de Asistenţă Medico - Socială Valea lui Mihai - 880 mii lei 

- Asociația Sf. Francisc 10 mii lei. 

- Asociația Rekab – suma se va stabili ulterior iar sumele vor fi cuprinse la momentul 

realizării rectificării bugetare 

  D.  Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute 

de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local: nu este cazul 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru 

care se pot acorda subvenţii - conform Legii 34/1998: salarii personal implicat in 

furnizarea serviciilor, cheltuieli cu carburanții, cheltuieli pentru plata serviciilor, 

cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate, cheltuieli pentru funcționarea 

mijloacelor de transport specific activității de asistenta sociala - nu este cazul 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare – - nu este cazul 

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la 

serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prev.art.6 din HG 

nr.797/2017 
1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 

afișează la sediul DAS Valea lui Mihai:  

a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se transmite DGASPC Bihor și este 

disponibila la sediul DAS; 
b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul consiliului judeţean/consiliului local – se transmite DGASPC Bihor și 

disponibil la sediul DAS  

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, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se 

actualizează ori de câte ori apar modificări 
d. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;  

i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor 

sociale acordate de aceștia – se publică pe pagina de internet și se actualizează ori de 

câte ori apar modificări; 
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ii.  Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de 

asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul 

de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – după înființare se publică pe pagina de 

internet și se actualizează ori de câte ori apar modificări;  

iii. Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul 

orașului - se vor actualizea cel puțin anual; 

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

compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale –  pe pagina de 

internet a Oraşului Valea lui Mihai și la avizierul Primăriei - se actualizează ori de 

câte ori apar modificări; 

 

2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a 

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 

realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul 

centrelor de zi - în funcție de solicitări /modificări legislative importante, cel putin 1 

dată pe an. 

3. Telefonul verde - nu e cazul 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public 

de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local( pe 

problematica drogurilor, violenței domestice, traficul de persoane, educație sexuală, etc.) 

- cel putin o dată pe an 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență 

socială - după înființarea acestora 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de 

voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc. - anual 

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară 

cum ar fi: conștientizarea și sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială, 

respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere 

socială, etc. - după înființarea centrului multifuncțional comunitar - anual 

8. Mesaje de interes public transmise prin presă - în funcție de nevoile identificate. 

 

Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului 

care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creşterii 

performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a. Cursuri de perfecționare: 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de 

specialitate 
2 

Până la 8.000 lei – buget de 

formare profesionala pe anul 2022 
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b. Cursuri de calificare: 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de 

specialitate 
0 0 

c.  Sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate – da - instruire 

internă periodică după revizuirea procedurilor operaționale specifice - nu este necesar 

buget separat; 

c.2. asistenți personali 

  Nr. persoane Buget estimat 

Asistenți 

personali 

- Nu este cazul, a fost 

realizat în martie 2022  

c.2. îngrijitori informali: sesiuni de informare pentru îngrijitorii copiilor cu  părinți plecați 

la lucru în străinătate, îngrijitori informali ai persoanelor cu dizabilități – în funcție de 

situațiile identificate/anual 
c.2. voluntari:

    __ 

d. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 

municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

- - - 

             e.   Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes 

naţional: - în funcție de oportunități externe 

             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: nu este cazul; 

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

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

 c) etc. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR GENERAL 

                                                                         AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                      Iuhas Monika-Hilda                                         Todor Maria 
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