
Nr. 

Crt.
Categorii de beneficiari Nr. beneficiari Servicii existente, propuse Activitatea

Programul de 

contractare/ 

furnizare/ 

externalizare 

convenţii de 

parteneriat cf. HCL

Buget 

funcţionare
Sursa de finantare Responsabil 

Persoane/ 

compartimente/ 

factori implicaţi

Termen/ 

perioadă/valabilit

ate

1

Copii şi familii în 

dificultate, persoane 

cu dizabilităţi, 

persoane vârstnice, 

persoane defavorizate 

fără adăpost etc

3930

Elaborarea Strategiei oraşului Simeria pe domeniul 

social pe baza evaluării detaliată a nevoilor de servicii 

sociale  la nivelul oraşului Simeria -propunere

Evaluare pe baza statistica, consultari, 

chestionare, deplasare pe teren, elaborare 

strategie

Bugetul local Pintea Adrian
beneficiari, parteneri, 

stakeholders
31.10.2015

2

Persoane 

defavorizate fără 

adăpost ce necesită 

găzduire în regim de 

urgenţă

grup ţintă 15 - 10 

beneficiari

Servicii de găzduire în regim de urgenţă Centrul 

Social de Urgenţă Bîrcea Mare (primire şi găzduire 

temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, suport 

emoţional, informare şi orientare) - Bîrcea Mare Bl.8 - 

existent

Serviciu acreditat, asigurarea resurse umane, 

materiale, financiare pentru funcţionare

HCL18/2009 

HCL125/2009 

HCL141/2009 

HCL119/2013

18.000 Bugetul local Coarda Anisoara
Primar, Dir. 

Economică, parteneri
31.12.2018

3

Persoane 

defavorizate fără 

adăpost ce necesită 

găzduire pe termen 

mediu

grup ţintă 250-25 

beneficiari

Servicii de găzduire în locuinţe protejate (primire şi 

găzduire temporară, asistenţă şi îngrijire, suport 

emoţional, informare şi orientare) - Simeria Veche, 

Aleea Hans Spalinger nr.3 şi Simeria Veche 45

Necesită acreditare, asigurarea resurse 

umane, materiale, financiare pentru 

funcţionare. 

HCL137/2011 87.000

Baza materiala-Asociaţia Hans 

Spalinger, cheltuielile de 

funcţionare -bugetul local.

Coarda Anisoara, 

Luminita Chiru

Dir. Economică, 

parteneri
31.12.2015

4 Copii 2-3 ani
grup ţintă 263, 15 

beneficiari
CRESA str. Biscariei nr.1 (copii între 2-3 ani) 

Aviz sanitar de funcţionare, Acreditare. Cale 

acces, curte şi locul de joacă conform planului 

de conformare DSP 

HCL73/2010 

HCL96/2010
15.840

Baza materiala-Asociaţia Hans 

Spalinger, cheltuielile de 

amenajare şi funcţionare -bugetul 

local. Lucrările din planul de 

conformare prin buget 

investiţii/reparaţii

Pintea Adrian 

Direcţia Economică

Dir. Economică,  

parteneri
30.09.2015

5
Persoane/tineri cu 

dizabilităţi

grup ţintă 652, 10 

beneficiari/grupa

Centrul de zi Maria - Centru de zi pentru Persoane 

cu dizabilităţi str. 1 Decembrie nr. 53 - 
Acreditare, derulare activitate HCL20/2009 9.185

baza materiala-Asociaţia Hans 

Spalinger, cheltuielile de 

funcţionare -bugetul local,

Pintea Adrian, 

convenţie de 

colaborare cu 

Asociatia Hans 

Spalinger Simeria,

nedeterminată

6 Persoane vârstnice
grup ţintă 450, 10 

beneficiari

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Simeria - 

existent

Relocare spaţiu, asigurarea resurse umane, 

materiale, financiare pentru funcţionare

HCL70/2009 

HCL104/2010
1.315

bugetul local, Asociaţia Hans 

Spalinger, beneficiari, alţi factori 

interesaţi

Pintea Adrian

Dir. Economică, 

Asociatia Hans 

Spalinger, 

nedeterminată

7 Persoane vârstnice
grup ţintă 450-9 

beneficiari

Casa Bunicilor-locuinţe protejate pentru persoane 

vârstnice - Simeria Veche nr. 45 - existent

Necesită acreditare, asigurarea resurse 

umane, materiale, financiare pentru funcţionare 
HCL126/2009 85.000

baza materiala-Asociaţia Hans 

Spalinger, cheltuielile de 

amenajare şi funcţionare -bugetul 

local, finantare prin proiecte

Pintea Adrian 

Direcţia Economică

Dir. Economică, 

Asociatia Hans 

Spalinger, 

31.12.2024

8
Persoane 

defavorizate, VMG
60 porţii Cantina socială - copii CES prin unitatea şcolară Asigurare buget pentru 60 porţii 251.480 Bugetul local conducerea Primăriei Primar, dir. Ec. 31.12.2015

9
Persoane cu 

dizabilităţi
652

Acţiuni pentru promovarea şi respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Campanie pentru promovarea şi 

respectarea drepturilor Persoanelor cu 

dizabilităţi

colaborare proiect 

naţional "Toate 

drepturile pentru 

toate persoanele 

cu dizabilităţi"

Pintea Adrian 31.12.2015

10
Toate categoriile de 

beneficiari
3930

Creşterea calităţii de furnizare a serviciilor sociale 

primare - Direcţia de Asistenţă Socială - Piaţa Unirii 

Bl. 5 parter 

Serviciu acreditat-formarea continuă a 

personalului, finalizarea lucrarilor de 

amenajare, avize funcţionare, reacreditare.

Bugetul local funcţionare Reparaţii 

amenajare de la bugetul local

Pintea Adrian, 

conducerea Primăriei
Primar, dir. Ec. 31.12.2015
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