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CONSILIUL LOCAL 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE ŞI BENEFICIILE SOCIALE 

AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA ALEXANDRIA 

PENTRU ANUL 2018 

 

 

FAMILII SI COPII IN SITUATIE DE RISC 

A. Asigurarea ingrijirii , cresterii, formarii , dezvoltarii si educarii copiilor in cadrul propriilor familii 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operational 

Numarul si  

categoriile de 

beneficiari 

Serviciile sociale  

existente 

Actiuni / masuri Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare 

a serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

-mii lei- 

Bugetul  

alocat 

 

-mii lei- 

Sursa de  

finantare 

1 Dezvoltarea 

actiunilor de 

prevenire a 

separarii copilului 

de parinti si 

sustinerea 

reintegrarii 

acestuia in familie 

136 copii ai caror 

parinti sunt plecati 

la munca in 

strainatate 

( martie 2018) 

Serviciul Protectie si 

Ingrijire Sociala -  

Compartimentul 

protectia copilului, 

anchete sociale 

-Organizarea de activitati 

privind informarea si 

consilierea sociala a 

familiilor/persoanelor care au 

copii in intretinere / lasati in 

grija, cu privire obligatiile si 

drepturile pe care le au  si a 

serviciilor/ prestatiilor pe plan 

local de care pot beneficia 

copii. 

-Monitorizare si intocmirea 

planurilor de servicii pentru 

copii aflati in situatie de risc 

-Consiliere psihologica , dupa 

caz 

- - - - Buget local 

43 copii care 

provin din familii 

defavorizate, 

indreptatiti sa 

Serviciul Protectie si 

Ingrijire Sociala -  

Compartimentul 

protectia copilului, 

-Organizarea activitatii de 

acordare a stimulentelor 

educationale in urma analizei 

situatiei socio-economice a  

- - 34,00 34,00 Buget de 

stat 



beneficieze de 

tichete pentru 

gradinita (luna 

martie 2018). 

anchete sociale:  

Facilitati pentru 

acordarea tichetelor 

sociale pentru gradinita 

familiei din care fac parte copii 

care frecventeaza unitatile de 

invatamant prescolar, 

indreptatiti sa beneficieze de  

tichete sociale pentru gradinite. 

 

238 familii cu 

venituri reduse , 

beneficiare de 

alocatia pentru 

sustinerea familiei 

(luna martie 2018) 

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment ajutoare 

sociale: Facilitati 

acordate prin alocatia 

pentru sustinerea 

familiei 

Realizarea activitatilor privind 

stabilirea dreptului la alocatia 

pentru sustinerea familiei si 

instrumentarea documentatiei 

prevazuta de legislatia in 

vigoare. 

- - - - Buget de 

stat prin 

AJPIS 

Teleorman 

10 copii care 

provin din familii 

defavorizate 

Serviciul Sprijin 

Comunitar si Urgente 

Sociale- Centrul de 

ingrijire zi 

 

Realizarea activitatii de 

prevenire a abandonului 

copilului, de depistare precoce 

a situatiilor de risc care pot 

determina separarea copilului 

de parintii sai, prin 

imbunatatirea conditiilor de 

viata , de sanatate si educatie , 

sprijin pentru reintegrarea 

familiala si scolara, precum si 

pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale 

parintilor si ale violentei în 

familie, prin instituirea masurii 

de admitere in Centrul de 

ingrijire zi 

 

 

- - 248,50 216,40 -Buget local 

-Buget 

Consiliul 

judetean 

Teleorman 

  119 copii inscrisi 

la crese,  in anul 

scolar 2017-2018, 

cu varste de la 3 

luni si pana la 4 

ani 

Serviciul Crese : Cresa 

Ion Creanga, Cresa 

Peco si Cresa 1 Mai. 

Organizarea de activitati 

privind acordarea de servicii 

sociale, medicale si 

educationale in crese 

 

- - 1014,40 971,40 -Buget local  

-Buget de 

stat 

 

27 elevi pentru 

care exista 

solicitari privind 

transportul gratuit  

urban catre 

unitatile de 

invatamant (luna 

martie 2018) 

Serviciul Protectie si 

Ingrijire Sociala: 

Facilitati acordate 

elevilor privind 

transportul  gratuit 

urban catre unitatile de 

invatamant 

Asigurarea de facilitati pentru 

elevi , prin acordarea de 

gratuitate pe mijloacele de 

transport public urban , pe raza 

municipiului Alexandria 

- - - - Buget local-

Municipiul 

Alexandria 

 



PERSOANE CU DIZABILITATI  

B. Imbunatatirea retelei de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operational 

Numarul si  

categoriile de 

beneficiari 

Serviciile sociale  

existente 

Masuri / actiuni  Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare 

a serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

-mii lei- 

Bugetul  

alocat 

 

-mii lei- 

Sursa de  

finantare 

1 Prevenirea 

institutionalizarii 

persoanelor cu 

dizabilitati prin 

dezvoltarea de 

servicii specifice si 

asigurarea 

continuitatii 

acestora. 

240 persoane cu 

handicap gradul 

Grav cu 

indemnizatie 

lunara 

(luna martie 

2018) 

Serviciul Asistenti 

Personali si 

Indemnizatii Persoane 

cu Dizabilitati- 

Compartimentul 

Protectia persoanelor 

cu dizabilitati, asistenti 

personali, anchete 

sociale: Beneficii 

acordate persoanei cu 

dizabilitati 

Acordareai  drepturilor 

cuvenite persoanelor cu 

dizabilitati , incadrate in 

gradul Grav de handicap 

si instrumentarea 

documentatiei privind 

asigurarea platii 

indemnizatiei lunare  

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7666,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7186,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de 

stat –90 % 

Buget 

local- 10% 

167 persoane cu 

handicap gradul 

Grav care au 

asistenti personali 

(la data de 

31.03.2018) 

Serviciul Asistenti 

Personali si 

Indemnizatii Persoane 

cu Dizabilitati- 

Compartimentul 

Protectia persoanelor 

cu dizabilitati, asistenti 

personali, anchete 

sociale: Servicii de 

ingrijire la domiciliu 

furnizate de asistentii 

personali. 

Capacitate locuri -170 

asistenti personali 

-Acordarea la domiciliul 

persoanelor cu handicap 

Grav a serviciilor sociale 

de ingrijire cuprinse in 

fisa postului/contractul de 

munca, de catre asistentii 

personali 

-Monitorizarea lunara a 

activitatii asistentilor 

personali  

 

- - 

2 Prevenirea riscului 

de excluziune 

sociala a persoanelor 

cu dizabilitati prin 

facilitarea accesului 

la beneficii sociale si 

facilitati 

28 persoane cu 

dizabilitati ( luna 

martie 2018) 

Serviciul Protectie si 

Ingrijire Sociala: 

Facilitati acordate 

persoanelor cu 

dizabilitati privind 

transportul gratuit 

urban cu mijloacele de 

transport public de 

calatori 

 

Asigurarea de facilitati 

pentru persoanele cu 

dizabilitati incadrate in 

gradul Grav si accentuat 

de handicap , prin 

acordarea de gratuitate pe 

mijloacele de transport 

public urban , pe raza 

municipiului Alexandria 

- - - - Buget 

local-

Municipiul 

Alexandria 



2 asistenti 

personali ai 

persoanelor cu 

dizabilitati(luna 

martie 2018)  

Serviciul Protectie si 

Ingrijire Sociala: 

Facilitati acordate 

asistentilor personali ai 

persoanelor cu 

dizabilitati privind 

transportul gratuit 

urban 

Asigurarea de facilitati 

pentru asistentii personali 

ai persoanelor cu 

dizabilitati incadrate in 

gradul Grav de handicap,  

prin acordarea de 

gratuitate pe mijloacele 

de transport public urban, 

pe raza municipiului 

Alexandria 

- - - - Buget 

local-

Municipiul 

Alexandria 

 

 

PERSOANE VARSTNICE 

C. Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operational 

Numarul si  

categoriile 

de 

beneficiari 

Serviciile sociale  

existente 

Masuri / actiuni  Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare a 

serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

-mii lei- 

Bugetul  

alocat 

 

-mii lei- 

 

 

Sursa de  

finantare 

1 Prevenirea 

institutionalizarii si 

cresterea calitatii vietii 

persoanelor varstnice 

27 persoane 

varstnice ( la 

31.03.2018) 

Serviciul Protectie si Ingrijire 

Sociala-Unitate de ingrijire la 

domiciliu:Servicii de ingrijire la 

domiciliu furnizate deingrijitori 

angajati in cadrul DAS 

Alexandria 

Numar ingrijitori -8 

-Evaluarea nevoii 

sociale si incadrarea 

in grad de 

dependenta a 

persoanei varstnice 

-Asigurarea acordarii  

serviciilor sociale la 

domiciliul persoanei 

varstnice prin 

intermediul 

ingrijitorilor, functie 

de nevoia / gradul de 

dependenta stabilit. 

-Monitorizarea 

acordarii serviciilor 

sociale la domiciliul 

persoanelor varstnice 

- -  

340,00 

 

297,00 

 

Buget 

local 

 



PERSOANE AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE SI MARGINALIZARE SOCIALA 

D. Dezvoltarea de servicii sociale si acordarea de beneficii sociale in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de 

excluziune sociala 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operational 

Numarul si  

categoriile de 

beneficiari 

Serviciile sociale  

existente 

Masuri/ Actiuni  Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare 

a serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

-mii lei- 

Bugetul  

alocat 

 

-mii lei- 

Sursa de  

finantare 

1 Promovarea 

transparentei si 

facilitarea 

accesului 

persoanelor 

singure sau 

familiilor aflate 

intr-o situatie de 

nevoie,  la 

servicii si 

beneficii sociale 

371 persoane  

aflate intr-o 

situatie socio-

economica 

deosebita , 

beneficiare de o 

alocatie de hrana( 

la 31.03.2018) 

Cantina de Ajutor 

Social – Asigurare 

hrana zilnic , in 

limita alocatiei de 

hrana, conform 

legislatiei in 

vigoare, 

persoanelor care se 

incadreaza in 

prevederile legale. 

Capacitate - 500 

locuri  

-Preparare si distribuire hrana  

-Asigurarea transportului 

gratuit al hranei la domiciliu 

numai pentru persoanele care 

din motive obiective nu se pot 

deplasa la sediul cantinei  

 

- - 2366,00 1614,70 Buget local 

778 persoane , 

pentru care se 

asigura venitul 

minim garantat, 

aflate in plata la 

luna martie 2018. 

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment 

ajutoare sociale  

Realizarea activitatilor privind 

stabilirea dreptului la venitul 

minim garantat si 

instrumentarea documentatiei 

prevazuta de legislatia in 

vigoare. 

 

- - - - Buget de 

stat prin 

AJPIS 

Teleorman 

87 persoane 

singure sau 

familii , aflate in 

situatii deosebite, 

pentru care s-au 

aprobat acordarea 

de ajutoare de 

urgenta, in 

trimestrul I 2018. 

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment 

ajutoare sociale: 

Acordarea de 

ajutoare de urgenta 

Realizarea activitatilor privind 

stabilirea dreptului si 

acordarea de ajutoare de 

urgenta, pentru rezolvarea 

unor probleme medicale, 

probleme cu locuinta, prestatii 

financiare exceptionale, 

bransamente la reteaua de 

apa-canal, plata unor analize 

medicale , acoperirea unei 

parti din cheltuielile cu 

inmormantarea si 

instrumentarea documentatiei 

prevazuta de actele normative 

aflate in vigoare. 

 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget local 



683 familii sau 

persoane singure 

cu venituri reduse 

, beneficiare de 

tichete sociale in 

anul 2018  

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment 

ajutoare sociale: 

Acordarea de 

tichete sociale cu 

ocazia sarbatorilor 

Pascale si de 

Craciun 

Acordarea de tichete sociale , 

in valoare de 50 lei , familiilor 

si persoanelor singure ,cu 

venituri de maxim 500 lei / 

persoana singura sau pe 

membru de familie , care 

domiciliaza pe raza 

municipiului Alexandria. 

- - 

46  persoane 

aflate in strada si 

fara locuinta , 

beneficiare de 

serviciile 

centrului, la data 

de 31.03.2018. 

Centrul 

Rezidential pentru 

Persoane fara 

Adapost: 

Asigurare cazare 

pe perioada 

determinata. 

Capacitate – 138 

locuri 

-Găzduirea temporara pana la 

depăşirea situaţiei de risc , 

avandu-se in vedere cerinţele 

minime necesare unei locuinţe 

, impusa de legislaţia in 

vigoare , prin punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu de 

locuit si a unui grup igienico-

sanitar corespunzător; 

-Asigurarea unei alimentaţii 

corespunzătoare in limita 

alocaţiei de hrana 

stabilita de legislaţia in 

vigoare, asistenta medicala si 

consiliere psihologica. 

 

- -  

1252,50 

 

868,00 

 

Buget local 

  373 persoane 

singure si 939 

familii, 

beneficiare de 

ajutorul pentru 

incalzirea 

locuintei , pe 

perioada 

sezonului rece 

2017-2018. 

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment 

ajutoare incalzire 

Acordarea de ajutoare pentru 

incalzirea locuintei cu energie 

termica, energie electrica  si 

gaze naturale din bugetul de 

stat si din bugetul local. 

Acordarea de ajutoare pentru 

incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili 

petrolieri din bugetul de stat si 

ajutoare materiale constand in 

lemne de foc din bugetul 

local. 

- -  

701,50 

din care: 

BS-

231,50  

BL-

470,00 

 

501,50 

din 

care:  

BS-

231,50 

BL-

270,00 

 

-Buget de 

stat  

-Buget 

local 

 

 

 

 

 



E. Alte masuri si actiuni in scopul prevenirii excluziunii sociale si cresterii calitatii vietii cetatenilor din municipiul Alexandria 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

operational 

 

Categoriile de 

beneficiari 

Serviciile 

sociale  

existente 

Actiuni / masuri Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare 

a serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

-mii lei- 

Bugetul  

alocat 

 

-mii lei- 

Sursa de  

finantare 

1 Masuri pentru 

atenuarea efectelor 

viscolului , ninsorilor 

abundente si a 

temperaturilor foarte 

scazute 

Persoanele fara adapost, 

aflate in strada pe perioada 

de iarna 

Centrul rezidential 

pentru persoanele 

fara adapost. 

Cazarea pe termen scurt in 

centru, pe perioada 

fenomenelor meteo 

periculoase generate de 

ninsori abundente si 

temperaturi foarte scazute, 

prin amenajarea unui 

spatiu de cazare cu aceasta 

destinatie. 

- - - - Buget local 

83 familii sau persoane 

singure cu venituri reduse 

aflate in situatii deosebite 

si care folosesc pentru 

incalzirea locuintei lemne, 

carbuni, combustibili 

petrolieri 

Serviciul Ajutor si 

Beneficii Sociale- 

Compartiment 

ajutoare incalzire 

Acordarea de ajutoare 

materiale constand in 

lemne de foc, distribuite la 

domiciliu, cu sprijinul 

ADP Alexandria, pe 

perioada sezonului rece 

2017-2018 

- - - - Buget local 

2 Masuri pentru 

atenuarea efectelor 

temperaturilor foarte 

crescute 

Cetatenii aflati intr-o 

situatie de nevoie 

medicala 

Serviciul 

Asistenta 

Medicala Scolara 

Functionarea a 4 centre de 

prim ajutor ( Piata 

Centrala , Piata Peco , 

sediul Primariei 

municipiului  Alexandria 

si cortul instalat in zona 

centrala a municipiului ), 

asigurandu-se apa si 

asistenta medicala. 

- - - - Buget local-

Municipiul 

Alexandria 

3 Masuri pentru  

depasirea situatiilor 

de dificultate  si  

promovarii 

incluziunii sociale , 

pentru persoanele in 

varsta din municipiul 

Alexandria. 

 

Veteranii de razboi si 

persoanele varstnice 

beneficiare de servicii 

acordate prin Unitatea de 

ingrijire la domiciliu 

Serviciul Protectie 

si Ingrijire Sociala 

in colaborare cu 

Serviciul 

Asistenta 

Medicala Scolara 

Masuri de sprijin socio-

medicale pentru veteranii 

de razboi si pentru 

persoanele varstnice 

beneficiare de servicii de 

ingrijire la domiciliu, 

constand in verificari  

trimestriale la domiciliu 

prin intermediul  echipelor 

de lucru , formate din 

specialisti: medici, 

asistenti medicali  si 

personal cu atributii de 

asistenta sociala. 

- - - - Buget local 



4 Masuri pentru 

asigurarea unor 

servicii de asistenta 

medicala si 

stomatologica 

preventive si 

curative. 

Prescolarii si elevii care 

frecventeaza unitatile de 

invatamant de pe raza 

municipiului Alexandria 

Serviciul 

Asistenta 

Medicala Scolara 

si Cabinetul de 

Medicina Scolara 

Stomatologica 

 Asigurare servicii 

medicale pentru prescolarii 

si elevii care frecventeaza 

unitatile de invatamant din 

municipiul Alexandria , 

prin intermediul a 4 

cabinete medicale scolare, 

a 2 cabinete stomatologice, 

a Cabinetului de medicina 

scolara stomatologica , 

precum si 6 cabinete 

medicale amplasate in 

incinta gradinitelor.  

 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

3490,00 

din care: 

BS-

3278,00 

BL-

212,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3490,00 

din 

care: 

BS-

3278,00 

BL-

212,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de 

stat 

Buget local 

5 Masuri pentru  

depasirea situatiilor 

de dificultate  si  

promovarii 

incluziunii sociale , 

pentru persoanele 

aflate intr-o situatie 

de nevoie socio-

medicala. 

Persoane varstnice care 

locuiesc singure, gravide 

cu probleme sociale/ 

medicale/ consumatoare 

de bauturi alcoolice, mame 

minore, femei supuse 

violentei in familie, familii 

de etnie roma, asistati ai 

serviciilor sociale aflati in 

evidentele DAS 

Alexandria. 

Serviciul Sprijin 

Comunitar si 

Urgente Sociale- 

Compartiment 

Asistenta 

medicala 

comunitara 

-Asigurare servicii 

medicale comunitare 

pentru categorii de 

persoane defavorizate din 

municipiul Alexandria. 

-Monitorizarea categoriilor 

de persoane aflate in 

situatii de risc , prin 

activitatea desfasurata de 

asistentul medical 

comunitar 

- - 

 

 

F. Dezvoltarea capacitatii institutionale pentru a oferi sprijinul social adaptat nevoilor sociale existente pe plan local 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv operational Numarul si  

categoriile 

de 

beneficiari 

Serviciile 

sociale  

existente 

Actiuni / masuri Serviciile 

sociale 

propuse 

pentru  

a fi 

infiintate 

Programul 

de 

contractare 

a serviciilor 

din fonduri 

publice 

Bugetul  

estimat 

 

 

-mii lei- 

Buget  

alocat 

 

-mii 

lei- 

Sursa de  

finantare 

1 Implementarea unui 

management strategic al 

resurselor umane ( participare la 

cursuri de instruire, formare 

profesionala/perfectionare, 

schimburi de experienta si bune 

practici) 

 

Angajatii DAS  - - - - 66,00 - Buget 

local 



2 Dezvoltarea imaginii institutiei 

pe plan local , privind activitatile 

desfasurate, modul de accesare a 

serviciilor sociale si alte 

informatii relevante pentru 

accesul la diverse ajutoare, 

facilitati si  beneficii de asistenta 

sociala 

 

Cetatenii 

municipiului 

Alexandria 

aflati in 

situatie de 

nevoie sociala 

- -Elaborarea , postarea pe 

pagina web detinuta de 

institutie si transmiterea 

catre mass-media , a 

informarilor, 

comunicatelor, datelor de 

interes public. 

- Distribuirea de pliante 

care contin informatii 

privind accesul la 

serviciile sociale pe plan 

local si afisarea la sediul 

institutiei si la sediile 

centrelor a informatiilor 

de interes public. 

- Participarea conducerii/ 

reprezentantilor 

institutiei la emisiuni 

audio-video sau 

interviuri in presa scrisa. 

 

- - - - Buget 

local 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

CONSILIER, 

Bogdan Alin Doncea  


