Informatii privind serviciile acordate
Direcţia de asistenţă socială este instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,fara personalitate juridica, înfiinţata si
organizata ca si un compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului ,conform
Hotararii 417/08 iunie 2018, a HCL. nr.178/20.11.2018 si a Legii asistenței sociale nr.292/2011/
actualizată.
Direcția de asistenţă socială,functionează cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi
altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

Obiectivul general al Directiei de asistenta sociala;
Realizarea ansamblului de masuri,actiuni, activitati profesionale, servicii specializate, pentru a
raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup,in vederea prevenirii si depasirii unor
situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii
sociale si cresterii calitatii vietii.

Obiectivele specifice ale Directiei de asistenta sociala;
a)Implementarea unitara si coerenta a prevederilor legale din domeniul asistentei sociale ,corelate
cu nevoile si problemele sociale ale grupului tinta(categorii de beneficiari).
b)Largirea sferei de activitate prin dezvoltarea de servicii sociale de specialitate in vedere
asigurarii accesului pentru un numar cât mai mare de persoane aflate in situatie de dificultate
sociala.
c)Asigurarea de servicii sociale de calitate,flexibile,pe o perioada limitata de timp,respectand
standardele generale de calitate in domeniu si care sa fie adaptate nevoilor sociale existente.
d)Colaborarea cu institutii si organizatii,prin realizarea de parteneriate ,proiecte si programe de
combatere a marginalizarii sociale.
e)Promovarea activitatii Directiei de asistenta sociala in plan local prin informari in mass-media.

Compartimentele Directiei de Asistenta Sociala;
Compartiment autoritate tutelara si protectia copilului, interventii in situatii de urgenta,de abuz, de
neglijare,trafic si migratie,repatrieri.
Compartiment evidenta beneficii ,asistenta sociala si incluziune sociala.
Compartiment servicii sociale ,monitorizare asistenti personali,protectie persoane varstnice si
persoane cu dizabilitati.
Compartiment Asistenta comunitara si asistenta unitati de invatamant.
Compartiment marginalizare sociala, monitorizare ,analiza statistica,indicatori asistenta sociala si
incluziune sociala,relatii cu asociatiile si fundatiile.

