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HOTĂRÂREA NR.117 
din 19 Noiembrie 2012 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
a Oraşu l ui Buftea, Judeţul Ilfov pentru perioada 2012-2015 

Consiliul local al oraşului Buftea Întrunit În şedinta extraordinară din data de , 
19 Noiembrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive prin care domnul Gheorghe Pistol, primarul Oraşulu i Buftea 

propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a servicii lor sociale a Oraşu l ui Buftea, 
Judeţu l Ilfov pentru perioada 2012-2015 şi a Planului de acţiune aferent; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Investiţ ii , Achiziţ i i Publice, Informatică ; 

• Avizul Comisiilor de specialitate ale Consi liului Local Buftea; 
În conformitate cu art.112 din Legea nr.292/2011 - Legea asistentei sociale; 
În temeiul art.36, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.e) şi al art.45, alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001, republicată , a adm inistraţ ie i publice locale, cu mod ificări le şi comp letăril e 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Oraşulu i Buftea, 
Judeţul Ilfov pentru perioada 2012-2015 şi a Planului de acţiune aferent, prevăzute în 
anexa parte integrantă a prezentei hotărâri , în conformitate cu art.112 din Legea 
nr.292/2011 - Legea as i stenţe i sociale, urmând a fi comp letată în conformitate cu noua 
Strategie naţională de dezvoltare a servic iilor sociale. 

Art.2. Primarul Oraşului Buftea va asigura aducerea la îndep li nire a prevederilor 
prezentei Hotărâri , prin serviciile de specialitate. 

------Art-3-. Secretaru l-8raşului Buftea va asigura adueerea-la-cunoştinţă-publică-a 

prevederilor prezentei Hotărâri şi comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 

PR 
Contrasemnează 

SECRETAR, 

Ş~A. 



Strateg ia de dezvoltare 

a serviciilor sociale 

a Orasului Buftea, Judetul Ilfov 

pentru perioada 2012-2015 

Planul de actiune 

Noiembrie 2012 
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Premise 

De la momentul elaborarii si aprobarii Strategiei de dezvoltare locala a Orasului 

Buftea pentru perioada 2007-2013 si pana la momentul actual, au intervenit 

modificari in structura populatiei, in nevoile sociale ale populatiei localitatii, in 

comportamentul populatiei si in legislatia nationala in domeniul asistentei sociale. 

Locuitorii 

La data ultimului recensamant din anul 2011, din totalul populatiei de 21.960 

persoane, un numar de 990 persoane, reprezentand 4,51% din populatia localitatii, 

traieste sub pragul minim de saracie, astfel: 

- beneficiari venit minim garantat- 67 

- someri - 111 

-persoane cu handicap- 391 

-pensionari cu pensii mai mici de 400 lei- 421 

Nevoie sociala 

Nevoia sociala este determinate de: 

• problemele si nevoile sociale ale locuitorilor; 

• cresterea gradului de saracie consecinta a crizei economice 

• modificarea comportamentelor sociale 

• principiile privind incluziunea sociala, tratament egal, nediscriminme, dreptul 

la viata demna; 

• cresterea numarului copiilor institutionalizati care dupa implinirea varstei de 

18 ani sunt supusi multiplelor riscuri. 

• modificarile legislative in domeniul protectiei si asistentei sociale, 

Consiliul Local al Orasului Buftea a analizat nevoile sociale ale localitatii. principiile 

unei societati moderne si civilizate, legislatia nationala in domeniul protectiei si 
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asistentei sociale, necesitatea si oportunitatea serviciilor sociale ale localitatii si a 

hotarat modificarea si completarea Strategiei de dezvoltare locala a Orasului Buftea 

pentru perioada 2007-2013 prin Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a 

Orasului Buftea, Judetul Ilfov pentru perioada 2012-2015 si a Planului de actiune 

aferent, in conformitate cu nevoile sociale ale localitatii, cu principiile unei societati 

moderne si civilizate si cu legislatia nationala in domeniul protectiei si asistentei 

sociale. 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Orasului Buftea, Judetul Ilfov pentru 

perioada 2012-2015 si a Planului de actiune aferent, se elaboreaza in conformitate 

cu prevederile art.112 din Legea nr.292/2011 - Legea asistentei sociale, urmand a fi 

completata in conformitate cu noua Strategie nationala de dezvoltare a serviciilor 

sociale. 

Este necesara completarea serviciilor sociale printr-o investitie privind "Centru 

rezidential pentru tinerii din centre de plasament si cantina sociala in Orasul 

Buftea, Judetul Ilfov" care sa ofere servicii sociale multiple, in raport cu nevoile 

sociale ale comunitatii. 

Identificarea problemelor sociale 

1. Persoanele aflate in situatii dificile sunt locuitorii care traiesc in conditii de 

insecuritate materiala si sociala si care se confrunta cu multiple probleme: 

• sunt in imposibilitatea de a-si asigura hrana zilnica minim necesara pentru ei 

si pentru familiile lor; 

• sunt in imposibilitatea de a-si asigura accesul la consiliere psihologica, la 

indrumare si orientare, la educatie religioasa, civica, legislativa, de igiena 

personala. 

Majoritatea acestor persoane sunt batrani, persoane singure sau bolnave care nu 

realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub limita minima pentru asigurarea 

necesarului zilnic. 

Riscurile la care sunt supuse persoanele defavorizate sunt: 
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• saracia; 

• maladiile: boli cu transmitere sexuala, dizenterie, infectii etc.; 

• neglijarea aspectului fizic si al sanatatii; 

• excluziunea sociala. 

2. Tinerii dezinstitutionalizati 

Riscurile la care sunt supusi: 

• excluziune sociala; 

• saracie; 

• violenta fizica si verbala; 

• abuzuri emotionale, materiale si pecuniare; 

• neglijarea aspectului fizic si al sanatatii; 

• comportamente deviante; 

• delincventa; 

• marginalizare 

Aceste riscuri afecteaza atat calitatea vietii tinerilor, cat si posibilitatea lor de 

dezvoltare. 

Grupul-tinta 

Avand in vedere: 

structura populatiei localitatii; 

problemele sociale ale locuitorilor; 

riscurile persoanelor vulnerabile, 

grupul-tinta caruia se adreseaza serviciile sociale este alcatuit din: 

l. l5ersoane-defavorizate: persoane cu posibilităţi materiale precare, bolnavi; 

abandonaţi sau ale căror familii sunt plecate în străinătate, someri, 

persoane fara loc de munca. 

2. tinerii proveniti din centrele de plasament. 

Beneficiarii serviciilor sociale sunt: 
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1. direct: 

• 990 persoane defavorizate, 

• 653 tineri dezinstitutionalizati sau care urmeaza a fi dezinstitutionalizati 

din centrele de plasament de la Saftica, Corbeanca, Tancabesti, Peris, 

Voluntari. 

2. indirect: 

• membrii familiilor persoanelor varstnice care primesc suport in a ingriji 

batranii pe perioada zilei atai timp cat sunt la serviciu; 

• membrii familiilor persoanelor defavorizate carora li se asigura o masa 

calda pe zi, consiliere psihologica, consiliere si orienatare in scopul 

gasirii unui loc de munca, al integrarii sociale si adoptarii unui stil de 

viata independent; 

• comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca pentru 

personalul care deserveste centrul social; 

• comunitatea locala prin reintegrarea si incluziunea sociala a 

persoanelor defavorizate care vor realiza venituri si vor determina 

cresterea economica a localitatii. 

Tipul de servicii sociale 

In functie de tipul serviciilor sociale, beneficiarii directi sunt: 

1. cantina sociala: prepararea şi servirea mesei si pregătirea şi distribuirea 

hranei deserveste un numar de 120 persoane pe zi pentru persoane care 

nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub pragul minim de 

subzistenta; 

2. centru rezidential pentru tinerii din centre de plasament: 

• gazduire pentru un numar de 16 persoane pe durata determinata 

---sau-pana la finalizarea studiilor si pana_capata_deprinderi pentr_u_un __ _ 

stil de viata independenta; 

• consiliere juridica; 

• consiliere religioasa; 

• consiliere psihologica; 

• socializare; 
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• acces la internet; 

• acces la biblioteca. 

Beneficiarul indirect este comunitatea locala asupra careia se reduc riscurile de 

saracie si de excluziune sociala ale locuitorilor, cu consecinte benefice asupra 

dezvoltarii economice a localitatii. 

Toate serviciile sociale se vor desfasura si vor fi oferite respectand principiile 

fundamentale privind: 

• nediscriminarea; 

• tratamentul egal; 

• egalitatea de sanse; 

• dezvoltarea durabila; 

• îmbătrânirea activă; 

• protectia mediului; 

• societatea informaţională. 

Clasificarea centrului social 

In conformitate cu Legea nr.292/2011 - Legea asistentei sociale si in conformitate cu 

H.G. nr.539/2005- pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.292/2011 - Legea asistentei 

sociale, central social propus prin proiect are urmatoarele functiuni: 

----------l:-după-seOf'JUI-aoestuia, serviciile sociale oferite-sunt:_servicii_de_asistenţă_ş_L ____ _ 

suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, de 

recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială; 

2. după categoriile de beneficiari, serviciile sociale oferite sunt destinate 

copilului şi/sau familiei, persoanelor vârstnice, şomerilor de lungă durată, 

precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor; 
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3. după regimul de asista re, serviciile sociale oferite sunt: 

a) servicii fără cazare: cantina sociala 

b) servicii cu cazare: centru rezidential pentru tineri. 

4. după locul de acordare, serviciile sociale se asigură: 

c) în centru de zi; 

d) in centru rezidential 

5. după regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale sunt oferite de o structura 

publica. 

6. după regimul de acordare serviciile se acordă în regim normal, adica sunt 

servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale. 

Avand in vedere complexitatea serviciilor sociale oferite si grupul-tinta caruia i se 

adreseaza, proiectul privind "Centru rezidential pentru tinerii din centre de plasament 

si cantina sociala in Orasul Buftea, Jud.llfov" va avea o structura constructiva si 

functionala astfel incat sa permita desfasurarea activitatilor in conformitate cu 

standardele in domeniu in vigoare. 

In conformitate cu art.112 din Legea asistentei sociale nr.292/20 11, autoritatile 

publice locale si judetene au obligatia asigurarii si aplicarii politicilor sociale în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 

autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

In vederea realizarii obiectivelor privind reducerea gradului de saracie si incluziunii 

sociale a persoanelor defavorizate sau aflate in situatii dificile, este necesara 

construirea unor complexe sociale multifunctionale la nivelul Judetului Ilfov si la 

nivelul localitatilor care sa asigure serviciile sociale adaptate la necesitatile fiecarei 
- ---------

comunitati si la nivelul Judetului Ilfov. 

lnvestitia privind "Centru rezidential pentru tinerii din centre de plasament si cantina 

sociala in Orasul Buftea, Jud.llfov" este organizata ca un complex social 

multifunctional avand urmatoarele functiuni: 

./ cantina sociala 
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-./ centru rezidential pentru tinerii proveniti din centrele de plasament de pe 

raza Judetului Ilfov .. 

Cumuland aceste functiuni, centrul social propus prin investitie contribuie la 

realizarea: 

1. obiectivelor Orasului Buftea privind combaterea excluderii si dezechilibrelor 

sociale; 

2. obiectivelor Consiliului Judetean Ilfov privind: 

- absorbtia treptata a saraciei persoanelor active si a celor care si-au incheiat 

ciclul vietii active (pensionarii), 

asigurarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile fundamentale sociale, 

completarea si dezvoltarea sistemului de protectie sociala. 

lnvestitia privind "Centru rezidential pentru tinerii din centre de plasament si cantina 

sociala in Orasul Buftea, Jud.llfov" participa atat la realizarea obiectivelor locale, cat 

si a celor judetene si nationale, fiind benefica pentru locuitorii orasului, pentru 

cresterea calitatii vietii acestora si pentru dezvoltarea economice-sociala a localitatii. 

Necesitatea investitiei 

Necesitatea investitiei este impusa de: 

numarul mare al tinerilor proveniti din centre de plasament; 

numarul mare al copiilor din centrele de plasament care vor fi 

dezinstitutionalizati; 

gradul de saracie al populatiei localitatii; 

numarul mare al persoanelor care nu realizeaza venituri sau realizeaza 

venituri sub limita minima admisa de normele de protectie sociala; 

________ e-od"u'"c.,.a,..t"'ia._precara a populatiei in fata problemelor socio-economice cu care se 

confrunta; 

riscuri multiple: saracie, maladii, excluziune sociala, violenta fizica si verbala, 

abuzuri emotionale, materiale si pecuniare, neglijarea aspectului fizic si al 

sanatatii, comportamente deviante si antisociale; 
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cresterea numarului cazurilor de saracie, excluziune sociala, violenta fizica si 

verbala, abuzuri emotionale, materiale si pecuniare asupra persoanelor 

defavorizate si ale tinerilor din centre de plasam net; 

cresterea numarului cazurilor de boli in randul tinerilor proveniti din centre de 

plasament; 

cresterea numarului cazurilor de boli si de comportament antisocial in randul 

tinerilor; 

cresterea numarului de persoane cu dificultati de integrare in comunitate; 

cresterea accentuata a riscului de excluziune sociala pentru tinerii din centrele 

de plasament pentru care este necesara consiliere psihologica si crearea unui 

spatiu de socializare. 

Investiţia privind "Centru rezidential pentru tinerii din centre de plasament si cantina 

sociala in Orasul Buftea, Jud.llfov" este menita sa corecteze si/sau sa diminueze 

amploarea riscurilor sociale si numarul cazurilor sociale. Centrul de asistenţă socială 

este necesar: 

pentru a răspunde adecvat nevoii sociale înregistrate în localitate şi în zona 

adiacentă acestuia, în contextul socio-economic actual care a generat 

creşterea numărului de solicitanţi de servicii şi de prestaţii sociale; 

asigurarea spaţiului destinat desfăşurării activităţilor sociale şi creşterea 

confortului şi siguranţei persoanelor asistate, în conformitate cu standardele 

privind centrele pentru persoanele vârstnice şi alte categorii de persoane 

aflate in situatii de dificultate; 

dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale, in vederea asigurarii accesului 

egal al cetăţenilor la servicii sociale de calitate, în conformitate cu principiile 

proximităţii serviciilor sociale, ale parteneriatului şi ale descentralizării. 

Avand in vedere multitudinea problemelor soci~le ~are exista atat la nivelul localitatii, 

cat si la nivelul Judetului Ilfov, este necesara construirea unui centru social 

multifunctional astfel încât să ofere servicii specializate la standardele de calitate 

impuse pentru acest tip de servicii. 
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Oportunitatea investitiei 

Centrul social este necesar pentru a răspunde adecvat nevoii sociale înregistrate în 

localitate si pe raza Juetului Ilfov, având în vedere că în ultima perioadă incidenta 

problemelor sociale a crescut. 

Oportunitatea investitiei rezulta din: 

necesitatea de a asigura locuitorilor un trai decent, in conformitate cu 

standardele si normele privind calitatea vietii; 

necesitatea respectarii principiilor fundamentale privind nediscriminarea, 

tratamentul egal, egalitate de sanse, dezvoltare durabila, societate 

informationala; 

dezvoltarea infrastructurii pentru servicii sociale constituie premisă pentru 

asigurarea unui acces egal al cetăţenilor de pe întreg teritoriul ţării la servicii 

sociale de calitate, în conformitate cu principiile proximităţii serviciilor sociale, 

ale parteneriatului şi ale descentralizării; 

legislatia nationala in domeniul protectiei si asistentei sociale. 

Perioada de implementare 

Centrul social urmeaza sa se construiasca in perioada 2012-2015. 

Valoarea investitiei 

Valoarea estimata a investitiei este de cea 500.000 euro. 

Sursele de finantare 

lnvestitia privind construirea unui centru social multifunctional va fi finantata: 

1. din surse proprii- din bugetul local 

2. din fonduri nerambursabile- guvernamentale sau structurale. 
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