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Nr. 46  din  08.09.2022 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 

Tiream, judeţul Satu Mare pentru perioada 2022 – 2027 
 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

46/08.09.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

46/08.09.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 3 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

În conformitate cu prevederile : 

-      art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

-        art. 112, alin. (3), lit. a), art. 118 alin. (1), art. 119, alin. (1) din Legea nr. 292 din 

20 decembrie 2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

-       art. 2, lit. c), art. 3 alin. (2), lit. a), art. 4 din Anexa 3 - H.G nr. 797/2017 pentru 

aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

Comunei Tiream, judeţul Satu Mare, pentru perioada 2022-2027, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare prin compartimentele de specialitate;  
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           Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, D.G.A.S.P.C. Satu Mare, 

Compartimentului de Asistenţă Socială și Autoritate tutelară, se publică pe  site-ul : 

www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 08.09.2022 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                         Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 46 din 08.09.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

comunei Tiream, judeţul Satu Mare pentru perioada 2022 – 2027 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 112, alin. (3), lit. a), a H.G. nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare, anexa 2 , art. 3, alin. (2) , lit. a) şi art. 4, alin. (1), autorităţiile 
locale elaborează strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu 
şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare 
consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia. 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Tiream, 
judeţul Satu Mare, pentru perioada 2022 - 2027 răspunde unor probleme identificate 
la nivelul unităţii administrative - teritoriale, probleme care se regăsesc în marea 

majoritate şi în alte comunităţi din ţara noastră. 
Din rândul acestor probleme am identificat următoarele: 

- lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi fapt care a determinat migrarea 

acestora în strănătate , la munci ocazionale şi chiar la munci permanente calificate, 

dintre care şi mulţi specialişti de înaltă calificare. Reîntoarcerea lor în localitate se 

limitează la vizite pe perioada concediilor. Categoria copiilor “rămaşi singuri acasă” 

a crescut din acest motiv în ultimii ani. 

- creşterea natalităţii la categoria de populaţie fără nici un fel de venit, singura sursă 

de venit fiind alocaţia de stat pentru copii; 

- inexistenţa unor servicii specific pentru copii care au savârşit fapte penale şi nu 

răspund penal, lipsa specialiştilor care sa urmărească îndeplinirea cerinţelor impuse 

prin impunerea măsurii de supraveghere specializată 

Programe insuficiente de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 

(copii, tineri, adulţi, vârstnici), acţiunile reducându-se la procesul de evaluare a 
acestora pentru încadrarea în grad de handicap, facilitarea accesului la obţinerea 
prestaţiilor cuvenite potrivit prevederilor legale, însă măsuri concrete pentru 
creşterea gradului de integrare în comunitate, creşterea adaptabilităţii, a integrării 
soci-profesionale a persoanelor apte de muncă sunt insuficiente raportat la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap. 

Nivelul de educaţie al persoanelor din comunitatea de rromi este scăzut, 
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conservarea cutumei potrivit căreia viaţa sexuală debutează la vârste precoce şi nu 
este controlată prin metode contraceptive, nelegalizarea căsătoriilor, 
nerecunoaşterea paternităţii copiilor datorită relaţiilor de concubinaj, instabile şi 
temporare, acces limitat la informaţiile primare privind educaţia medicală, lipsa 
locurilor de muncă, a resurselor materiale necesare unui trai decent. Nevoilor acestei 
categorii de populaţie sunt multiple şi interdependeţe, educaţia este singura 
intervenţie, care poate asigura generaţii viitoare dezvoltate şi cu un grad redus de 
dependenţă faţă de structurile statului, acesta reprezentând singura investiţie majoră, 
dar cu consecinţe imediate nepalpabile, dar cu efecte pozitive pe termen lung. 

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, 

în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul 
asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor 
sociale, acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul comunei noastre pentru 
perioada 2022 - 2027. 

Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară Tiream îşi asumă 
obligaţia de a organiza şi acorda servicii sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi 
competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile 
identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele 
disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. Serviciile 
sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblu de activităţi realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale 

sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii 
vieţii. Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor 
servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
familiilor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foate mici, a persoanelor cu 
handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane 
defavorizate. 

A. Strategia se bazează pe următoarele principii: 
1. Universalitatea . Fiecare persoană are dreptul la asistenţă sociaăl în 

condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este recunoscut principiul 

accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei. 

2. Obiectivitate si imparţialitate: În acordarea serviciilor sociale se asigură o 

atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, religios sau de 

altă natură. 

3. Eficienţă si eficacitate: În acordarea serviciilor sociale se asigură toate 

condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte 

solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici calitative, cantitativ 
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adecvate şi perioada de timp adecvată. 
4. Abordarea integrată în_ furnizarea serviciilor sociale: Acordarea de servicii 

sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă a nevoilor solicitanţilor 

asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat. 

5. Proximitate în _ furnizarea de servicii sociale: Serviciile sociale acordate se 

adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Tiream. 

B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori: 

1. Egalitatea de sanse: Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu 

privire la accesul la serviciilor sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror 

forme de discriminare. 

2. Libertatea de alegere: Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută 

privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale. 

3.Independenţa si individualitatea fiecărei persoane Fiecare persoană are 
acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă social, 
precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. 
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă 
în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

4. Transparenţă în _participarea si acordarea serviciilor sociale: Fiecare 

persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de 

asistenţă social, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor 

servicii sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi 

parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

5. Confidenţialitatea: Furnizorii servicilor sociale trebuie să ia măsuri 

posibile şi rezonabile astfel încât infirmaţiile care privesc beneficiarii să nu fie 

divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane. 

Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi tinând cont de necesitatea 
adoptării unei Strategii de dezvoltare a serviciilor sociale, supun spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al comunei Tiream Proiectului de Hotărâre privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei 

Tiream, judeţul Satu Mare pentru perioada 2022 - 2027. 

 Tiream, la 08.09.2022 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/3 pag.  
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Nr. 46 din 08.09.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 

comunei Tiream, judeţul Satu Mare pentru perioada 2022 – 2027 

 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 112, alin. (3), lit. a): 

(3) În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, 

autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, 

strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen 

mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor 

profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de 

aplicarea acesteia; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 2 , art. 3, alin. (2) , lit. a): 

(2) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării 

serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu 

nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 

termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10ani, pe care o 

supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia. În cazul 

Direcţiei generale de asistenţă socială a municipiului Bucureşti, anterior supunerii 

spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bucureşti 

se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului Bucureşti în vederea 

dezbaterii şi avizării; precum şi prevederile art. 4, alin. (1) : 

Articolul 4(1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin 

următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de 

implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de 

finanţare şi bugetul estimate 
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Comuna Tiream este situată în sudul judeţul Satu Mare cu o populaţie de 2.226 

cetăţeni are trei sate în componenţă, şi anume: Tiream, Vezendiu, Portița, cu un nivel 

mediu de dezvoltare socio - economic şi cultural. 

Situaţiile de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social cu care se 

confruntă comuna Tiream: 

- lipsa actelor care reglementează situaţia juridică a proprietăţiilor; 

- lipsa locuintelor; 

- resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

- dificultăţi în găsirea unui loc de muncă ca urmare a lipsei studiilor şcolare; 

- familii cu climat social - defavorabil; 

- abandonul şcolar şi delicvenţa juvenilă; 

- problem de sănătate; 

-dificultăţi în obţinerea unor drepturi; 

- familii monoparentale; 

- familii tinere şi mame minore; 

- tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

- copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi în 

străinătate; 

- victimele violenţei în familie; 

- absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

- un număr mare de persoane adulte cu handicap şi minori cu handicap; 

- 49 dosare beneficiari de ajutor social; 

- 64 dosare beneficiari de alocaţie pentru sustinerea familiei; 

Compartimentul de asistenta socială și autoritate tutelară din cadrul comunei 

Tiream, răspunde nevoilor beneficiarilor mai sus menţionţi, iar printr-o Strategie de 

Dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Tiream pentru perioada 2022 - 

2027 vom stabilii acţiunile pe care administraţia publică locală le va iniţia pentru a 

crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei. 

Comuna Tiream are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta efectele 

proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării 

potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. O strategie de dezvoltare va stabilii 

direcţiile de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le urmeze, va aduna toţi factorii 

implicaţi în indeplinirea sa la o stare de colaborare sub aceiaşi viziune, pentru 

utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor ce pot veni din 

exteriorul comunei. 

Pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru 
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atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. 

   Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem emiterea unei hotărâri a 

Consiliului Local Tiream prin care să se aprobe STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A SERVICIILOR SOCIALE la nivelul comunei Tiream, pentru perioada 2022 - 

2027 strategie care face parte integranta din prezentul raport de specialitate. 

 

 

Tiream, la 08.09.2022 

 

 

 

Compartiment Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară, 

Consilier - Freund Agneta-Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn. F.A 

Nr.exemplare :2/3 pag. 
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