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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI 
FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL, PENTRU ANUL 2020 

 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Târgu Secuiesc se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în 
strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Târgu Secuiesc, conform art. 
112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se face cu participarea tuturor 
compartimentelor Direcției de Asistență Socială . 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

· ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială;  

· ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative.  
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un 

sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asistarea 
persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 
integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Direcția de Asistență Socială îşi defineşte 
anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia să: 

· îşi definească obiectivele şi orientările;  

· îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;  

· identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;  

· clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 
întreprindem.  

 
Consideraţii preliminare 

 
În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 s-a ţinut 

cont, în primul rând de scopul Direcției de Asistență Socială şi anume prevenirea sau limitarea 
unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 
socială. Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 
 

A. BENEFICII SOCIALE 
 

1. Venitul minim garantat 
 

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială. În cursul anului 2019 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 35 dosare de acordare a 
venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ 9850 lei. 

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne 
pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 
ulterioare. Au fost estimate 9000 lei necesari pentru anul 2020 de la Bugetul local. 
 
  


