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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. .16679 din 04/ 11/ .2021
Aprobat Primar,
George-Ciprian BARBU,

DESCRIERE DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA
DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA din cadrul Primariei orasului AZUGA are rolul de
a identifica si de a solutiona problemele sociale ale orașului din domeniul protectiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror
personae aflate in nevoie.
In exercitarea atributiilor prevazute de lege, DIRECȚIA DE ASISTENTA desfasoara
activitati in urmatoarele domenii:
A. In domeniul protectiei copilului:
-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea
si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
-identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor
speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a
abandonului copilului;
-realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
-actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea
nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia
copilului;
-exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in
conditiile prevazute de lege;
-sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
-identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere,
asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale, etc;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru
copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si
droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care
apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii
masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii
societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
-asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
-sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si
evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
-asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu
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respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;
B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:
-evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
-identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in
mediu familial si in comunitate;
-elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea
sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de
alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
-organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de
specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a
facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
-organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si
faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
-evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza
persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
-asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
-asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea
situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor
de urgenta;
-asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in
domeniul protectiei sociale;
-realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
-dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai
societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile
locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de
programe de asistenta sociala de interes local;
-asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei
retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
-asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul
neangradit al persoanelor cu handicap;
-asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii
revin, stabilite de legislatia in vigoare.
Un alt obiectiv important pe care il are in vedere acest compartiment este acordarea de servicii şi
prestaţii sociale (ajutor social, alocaţie de susţinere, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, etc.) in
baza legislatiei in vigoare:
- LEGEA nr 416 din 2001 privind venitul minim garantat
- LEGEA nr.277 din 2010 privind alocația pt susținerea familiei
- LEGEA nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
- LEGEA nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie;
- LEGEA nr 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate.
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Activitățile și operațiunile specifice care se desfășoară la
nivelul Direcției de Asistență Socială:






















Întocmește anchete sociale şi face propuneri cu privire la protecția şi ocrotirea unor
categorii de minori care necesită măsuri de ocrotire speciale, măsuri educative
corespunzătoare sau de asistență, diferențiate în funcție de problemele pe care le ridică
fiecare caz în parte;
Întocmește anchetele sociale privind minorii cercetați pentru comiterea de fapte
antisociale;
Întocmește documente, rapoarte, anchete sociale pentru aplicarea prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Acordă sprijinul în vederea redactării proiectelor de hotărâri
Efectuează vizite la domiciliul asistaților pe care îi are în evidență, după un program
prestabilit;
Asigură şi aduce la cunoștință primarului, persoanele care necesită ajutoare de urgență,
ajutoare de înmormântare şi alte situații deosebite;
întocmește şi depune situații, rapoarte pe linie de protecție socială;
Asigură acordarea/încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței beneficiarilor
în baza Legea 226/2021 ;
Preia documentele necesare acordării alocației de stat pentru copii/ indemnizația
pentru creșterea copilului şi le transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova;
Primește cererile, însoțite de documentele necesare, pentru acordarea indemnizației
lunare pentru creșterea copiilor, stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și le transmite lunar pe bază de borderou
către Agenția Județeană Alba pentru Prestații Sociale
Răspunde de distribuirea produselor alimentare din cadrul POAD persoanelor
defavorizate
Furnizează servicii de informare și consiliere pe probleme sociale sesizate sau din
oficiu, persoanelor interesate
La solicitarea Primarului, Consiliului local, Direcției Județene pentru protecția
copilului, prezintă rapoarte și informări cu privire la situația protecției copilului și
sprijinirii familiilor din localitate aflate în dificultate
Întocmește dosare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor
Metodologice de aplicare a acesteia și se ocupă de gestionarea permanentă a acestora
Desfășoară activitățile impuse de aplicarea normelor prevăzute de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat: primește, verifică și înregistrează cererile pentru ajutor
social, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor
acesteia; prezintă primarului cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea
ajutorului social, însoțite de fișa de calcul și ancheta socială, pentru a dispune
acordarea/neacordarea ajutorului social; verifică lunar actele din dosarele de ajutor social,
operând modificările intervenite; întocmește situație cu beneficiarii de ajutor social ale
căror acte din dosar expiră; redactează proiecte de dispoziții de acordare a ajutorului
social, de modificare, de suspendare și de încetare;
Desfășoară activitățile impuse de aplicarea prevederilor legale privind acordarea
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri, pentru familiile și persoanele singure, în perioada sezonului rece: primește,
analizează și înregistrează cererile, însoțite de actele doveditoare privind componența
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familiei și veniturile membrilor acesteia; prelucrează cererile (stabilește cuantumurile
lunare conform legislației în vigoare); întocmește proiecte de dispoziții
acordare/neacordare/încetare ajutor; întocmește situațiile centralizatoare; generează
informații în formatele electronice agreate de instituțiile conexe; întocmește și înaintează
raporturi statistice;
Întocmește lucrări necesare pentru instituirea tutelei, curatelei, acțiunilor de decădere
din drepturile părintești sau redarea acestor drepturi, precum și cele necesare punerii sub
interdicție;

Întocmit:
Marioara PARASCHIV
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