CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 4493 din 02.05 2017
PROIECT

HOTĂRÂRE
cu privire la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de compartimentul de asistenţă socială de la
nivelul comunei Ţibăneşti , judeţul Iaşi

Consiliul Local al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere Raportul cu privire la organizarea activităţii de protecţie şi asistenţă
socială, asigurarea protecţiei drepturilor copilului la nivelul comunei Ţibăneşti , judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Legii nr.61/1933 privind alocația de stat pentru copii
actualizată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea
familiei republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor
de aplicare aprobate prin H.G 268/2007 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
actualizată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului actualizată cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 216/2003 privind drepturile de care beneficiază
copii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele
protejate în centre maternale, precum și copii încredințați sau dați în plasament la asistenți
maternali profesioniști actualizată cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere prevederile Legii nr.18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu
privire la drepturile copilului , republicată ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie cu modificările şi completările ulterioare ;
Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal;
În temeiul art.36 lit. alin.(1) ,(2) lit.a) , alin.(6) lit.a) pct.2 şi art.45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri cu privire la îmbunătăţirea activităţii
desfăşurate de compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunei Ţibăneşti , judeţul
Iaşi în conformitate cu anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
pentru controlul legalităţii, primarului comunei , compartimentului de asistenţă socială și pe
site-ul instituției www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.
Nr. ____

Dată astăzi,________2017
INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz
Contrasemnat pentru legalitate ,
SECRETARUL COMUNEI
Liliana Tiron

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBANESTI
JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI TIBANESTI
JUDETUL IASI
Anexa nr. 1
HCL nr. ____ / 25 mai 2017

PROGRAM DE MASURI
cu privire la organizarea activităţii de protecţie şi asistenţă socială , asigurarea
protecţiei drepturilor copilului la nivelul comunei Ţibăneşti , judeţul Iaşi
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Primarul comunei Ţibăneşti , judeţul Iaşi,
împreună cu compartimentul de asistenţă
socială, vor ţine o strânsa legătură cu comisia permanent
Comunitară Consultativă
de la nivelul
comunei Ţibăneşti, constituită prin hotărârea
Consiliului Local Ţibăneşti nr.7/2017 cu
modificările și completările ulterioare.
Salariaţii compartimentului de asistenţă
socială, vor efectua vizite la domiciliul
persoanelor aflate în evidenţă şi vor întocmi
rapoarte conform legii , pentru cazurile de
copii asupra cărora s-au luat măsuri de
ocrotire ( plasament, încredinţare, reintegrare
în familie, încredinţare în vederea adopţiei )
sensibilizându-se comunitatea pentru a
sesiza promt autorităţile locale în orice caz în
care există suspiciune de abuz. În realizarea
sarcinelor de mai sus se va solicita şi sprijinul
consilierilor local.
O atenţie deosebită se va acorda familiilor cu
copii aflaţi în situaţii de risc (familii sărace,
părinţi alcoolici , violenţi sau neglijenţi) pentru
a preveni situaţiile care pun în pericol
securitatea copiilor. In acest sens se vor
contacta persoanele cheie din comunitate:
Comisia Comunitară Consultativă, consilieri
locali, preoţi, directori de şcoli , medici de
familie, poliţişti, pentru a avea o situaţie cât
mai reală a copiilor din comuna noastră şi a
putea interveni înainte de instalarea unei
situaţii de criză .
Împreună cu Postul de Poliţie Ţibăneşti,
conducerile unităţilor de învăţământ
din
comună, Biblioteca comunală, preoţi parohi,
Clubul copiilor Ţibăneşti, medici de familie şi
alte organisme cu responsabilităţi în domeniul

trimestrial

permanent

Cine răspunde
3
primarul şi asistentul
social

asistentul social şi
consilierii locali

primarul comunei şi
asistentul social

primarul comunei,
conducerile unităţilor
de învăţământ,
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educaţiei din comuna noastră se vor lua semestrial
măsuri de organizare de întâlniri, cel puţin
trimestrial, cu elevii şi tinerii din comună,
ocazie cu care să se dezbată teme de
educaţie civică, educaţie sanitară ,educaţie
religioasă, influenţa negativă a consumului
de droguri şi alcool.
În toate cazurile în care autoritatea locală
propune o măsură de protecţie socială (copii
care intră în sistemul de protecţie, persoane
care solicită atestarea ca asistent maternal permanent
profesionist, identificarea nevoilor reale ale
comunităţii locale, persoane vârstnice în
nevoie ) se va solicita opinia din partea
Comisiei Comunitare Consultative Ţibăneşti,
judeţul Iaşi
Asistentul
social va acorda o atenţie
deosebită la întocmire dosarelor de ajutor
social în conformitate cu prevedrile Legii
416/2001 privind acordarea venitului minim
garantat, în aşa fel încât să beneficieze de permanent
acest ajutor numai acele familii sau persoane
singure care îndeplinesc condiţiile stabilite de
lege.
Salariaţii
compartimentului de asistenţă
socială împreună cu asistentul
medical
comunitar se va implica
mai mult în permanent
depistarea tuturor familiilor neajutorate, aflate
în situaţii de risc.
Solicitările
de instituire a măsurilor de
protecţie se vor înainta la Direcţia pentru
Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi , după ce
fiecare caz în parte va fi discutat în cadrul
Comisiei Comunitare Consultative , cu familia
lărgită a copilului , măsura protecţiei fiind
ultima soluţie propusă .
Salariaţii compartimentului de
asistenţă
socială va informa în permanenţă populaţia
comunei
Ţibăneşti
asupra
legislaţiei
referitoare la autoritatea tutelară şi asistenţă
socială prin toate mijloacele de informare în
masă .
Se vor identifica persoanele singure sau
familiile cu domiciliul în comuna Țibănești,
fără venituri sau cu venituri sub nivelul
venitului minim garantat prevăzut de lege dar
din diferite motive nu s-au adresat serviciilor
sociale pentru a beneficia de ajutorul social
acordat în conformitate cu prevederile Legii
nr.416/2001

PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

permanent

permanent

permanent

bibliotecarul
comunei,medicii de
familie

asistentul social

asistentul social

asistent social şi
asistent medical
comunitar

asistent social

asistent social

asistent social şi
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Insp/ asistent social
Marius Ursache

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 4494 din 02.05.2017

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de
compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunei
Ţibăneşti , judeţul Iaşi
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 și art.7 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală.
În termen de 10 zile de la afișare ( începând cu data 02.05.2017 ), cei
interesaţi pot înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare care vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
în zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele
326400;326401,tel./fax
326269
sau
pe
e-mail
la
adresa
primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing.e ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

