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PLANUL LOCAL DE ACŢIUNI PRIVIND MĂSURILE  

SOCIALE PROMOVATE ŞI PROPUSE PENTRU REALIZAREA  

PROGRAMULUI SOCIAL ÎN ANUL 2020 

OBIECTIV GENERAL  

 

 Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite şi a gradului de perfecţionare profesională a personalului de lucru în asistenţa socială; 

 Asigurarea continuităţii serviciilor sociale utile pe plan local şi extinderea acestora; 

 Îmbunătăţirea activităţii desfăşurată în unităţile de asistenţă socială;  

 Perfecţionarea personalului de lucru din asistenţa socială; 

 Elaborarea unor proiecte de parteneriat cu ONG urile şi extinderea serviciilor promovate; 

 

Nr. Obiective specifice 

Finanţare: Resurse 

locale propuse a fi 

implicate 

Titlul proiectului 
Instituţiile/ departamentele propuse 

a fi implicate 

1 

Măsuri de protecţie şi asistenta acordate 

persoanelor cu handicap grav –

Lg.448/2006 

 

Bugetul local 

Bugetul de stat 

 

Angajarea de asistenți personali si acordarea 

de indemnizații pentru persoanele cu 

handicap 

Asigurarea altor drepturi și facilități 

Primăria și 

Consiliul Local Socodor 

Direcția Generala de Asistenta Sociala 

si Protecția Copilului Arad 

2 

Măsuri de asistență şi protecţie sociala 

pentru familiile / persoanele fără venituri 

sau cu venituri reduse - Legea 416 / 2001-

actualizată 

Bugetul de stat 

Acordarea ajutorului social şi acordarea  

beneficiarilor de ajutor social a ajutorului 

pentru încălzirea locuinței  în perioada 

sezonului rece 

Primăria Socodor 

Agenția Județeana de Plați si Inspecție 

Sociala Arad 

3 

Măsuri de asistență şi protecţie sociala 

stabilite pentru situații deosebite și 

acordate în baza Legii 416/2001 

Bugetul local 

 

Acordarea ajutoarelor de urgență în bani sau 

în natură (materiale de construcții, alimente, 

haine) 

Acordarea de ajutoare de înmormântare 

Primăria și Consiliului  Local Socodor 

 

4 Măsuri de asistență şi protecţie socială Bugetul de stat Sprijinirea populaţiei în vederea completării Primăria Socodor, Agenția Județeană 
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pentru familiile / persoanele fără venituri 

sau cu venituri reduse - Legea 5/2003 

formularelor pentru acordarea ajutorului 

pentru încălzire în perioada sezonului rece 

de Plăți și Inspecție Socială Arad 

5 

Măsuri de asistență și protecție socială 

privind acordarea alocațiilor pentru 

susținerea familiei, a alocației de stat 

pentru copii. 

Bugetul de stat 

Sprijinirea populaţiei în vederea completării 

formularelor pentru acordarea alocației de 

susținere a familiei, a alocațiilor pentru 

copii, a ajutoarelor de încălzire a locuinței, 

etc. 

Primăria Comunei  Socodor 

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție 

Socială Arad 

6 

Măsuri de asistență și protecția a copilului 

privind instituirea măsurii speciale a 

plasamentului familial sau în instituțiile 

statului 

Bugetul stat 

Sprijinirea familiei în vederea completării 

cererii pentru acordarea alocației de 

plasament 

Primăria Comunei Socodor 

Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Arad 

Agenția Județeana de Plați și Inspecție 

Socială Arad 

7 

Acordarea de reduceri şi scutiri de taxe şi 

impozite locale pentru persoanele cu 

handicap, grav și accentuat conform Legii 

571/2003 

Bugetul local 
Facilităţi fiscale pentru persoanele cu 

handicap 

Consiliul Local Socodor 

Primăria comunei Socodor 

8 

Măsuri de informare şi consiliere privind 

combaterea violenţei în familie, medierea 

conflictelor familiale. 

Bugetul local Combaterea violenţei în familie 
Primăria Comunei Socodor 

Poliția Locală 

9 

Informarea şi sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la problema persoanelor 

aflate în dificultate și a vârstnicilor . 

Bugetul local 

Sponsorizări 

Acțiuni umanitare cu ocazia sărbătorilor 

legale 

Consiliul Local Socodor și Primăria 

Agenți economici, Culte religioase 

10 

Susţinerea furnizorilor de servicii care 

prestează activităţi în folosul comunităţii 

prin angajarea persoanelor şomere - Legea 

76 / 2002 

Agenția forțelor de 

munca Chișineu Criș 
Servicii în folosul comunităţii 

 Consiliul Local Socodor 

 Primăria 

 Agenția de șomaj Ch.Criș 

11 

Asigurarea de burse școlare pentru copii 

care provin din familiilor cu venituri 

reduse , Stimulent educațional 

Bugetul local 
Sprijinirea familiilor în completarea cererii 

și declarațiilor de venit  a familiilor. 

 Primăria Comunei Socodor 

și Consiliu Local Socodor 

12 

Promovarea unor acțiuni de conștientizare 

a fenomenului social care să sprijine 

integrarea persoanelor cu dizabilități 

Bugetul local Integrare sociala 

 Consiliul Local Socodor 

 Primăria Comunei Socodor 

 Instituții locale 

13 Măsuri de asistență în domeniul protecției Bugetul de stat Sprijinirea familiei în vederea completării Primăria Comunei Socodor 
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copilului formularelor pentru acordarea indemnizației 

pentru creșterea copilului în vârsta de până 

la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 

de până la 3 ani și a acordării sprijinului 

lunar a persoanelor încadrate în categoria 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat  

până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului 

Stimulentului de Inserție 

Sprijinului Lunar. 

Agenția Județeana de Plăți și Inspecție 

Socială Arad 

14 

Măsuri de asistență şi protecţie socială 

pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate 

Bugetul local Identificarea și monitorizarea cazurilor 
Primăria Comunei Socodor 

-DGASPC Arad 

15 
Măsuri de asistență și sprijin pentru 

victimele violenței domestice 
Buget local 

-consiliere și sprijinire în obținerea  

certificatelor medico legale 

Primăria Comunei Socodor 

 

16 

Măsuri pentru persoane vârstnice: 

înființarea Centrului de zi pentru persoane 

vârstnice și Serviciul de îngrijire la 

domiciliu 

Buget local și 

fonduri externe 

nerambursabile 

-consiliere, socializare activitate de tip Club; 

-asigurarea igienei persoanei și a locuinței în 

care trăiește, hrana, medicamente etc. 

Primăria Comunei Socodor 

 

17 Acordarea de ajutoare de urgență Bugetul local Conform HCL.77/31.10.2018 
Primăria Comunei Socodor 

Consiliul Local Socodor 

Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, așa cum este 

de fapt prevăzut și în legislația de specialitate aflată în vigoare. De cele mai multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecție socială aduce în 

discuție apariția și a altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acțiuni și măsuri de protecție socială. 

 

                                                          Președinte de ședință,                                                                Secretar, 

                                        NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                                           CRIȘAN GHEORGHE 
 


