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PREZENTAREA COMUNEI ALUNIŞ 
 

Judeţ PRAHOVA 
Coordonate geografice 45011’30”-45015’13” latitudine nordică 

25049’30”-25054’-longitudine estică 
Altitudine Minim 380 m- maxim 740 m 
Regiune Regiunea de Dezvoltare Sud 
Vecini N- Comuna Bertea 

S- Comuna Cosminele (sat Cosminele 
de Sus) 
V-Comuna Brebu (sat Pietriceaua) 
E-Comuna Ştefeşti şi Comuna Vărbilău 
(sat Livadea) 

Sate componente Sat Aluniş- centrul administrativ al 
comunei 
Sat Ostrov- sat aparţinător 

Distanţa faţă de principalele oraşe 14 Km- Slănic-Prahova 
26 km- Municipiul Câmpina 
45 km – Municipiul Ploieşti 
105 km- Municipiul Bucureşti 

Acces transport DJ 214-Telega-Brebu-Aluniş 
DJ 101T-Doftana-Bertea-Aluniş-
Vărbilău 

Acces telecomunicaţii Reţea Telekom 
Reţele de telefonie mobilă: 
Telekom,Vodafon,Orange ( acoperire 
70% din suprafaţa comunei). 

Teritoriu-suprafaţă totală 2.679 ha 
Reţea totală de drumuri 96 km 

Reţea de energie electrică 30 km 
Total locuinţe 1.744 

Populaţie-număr 3.388 
Raportul pe sexe 100 femei/99 bărbaţi 

Densitatea populaţiei 126 locuitori/kmp 



       Aşezată în partea central-nordică a judeţului  Prahova  din provincia istorică a 
Munteniei, comuna Aluniş se încadrează între coordonatele geografice de 
45011’30”-45015’13” latitudine nordică şi 25049’30”-25054’ longitudine estică. 
       Aceste coordonate localizează teritoriul comunei în partea nordică a 
Subcarpaţilor interni ai Teleajenului şi în apropierea (aproximativ 2 km) de munţii 
Grohotiş, apropiere ce are drept urmare existenţa  unui relief  frământat cu dealuri 
înalte şi  pante repezi, cu diferenţe accentuate  de nivel. 
       În nordul  comunei se află  comuna Bertea, în vest se  învecinează cu comuna 
Brebu (sat Pietriceaua),  în sud se găseşte teritoriul comunei Cosminele (satul 
Cosmina de Sus), iar  la est  este despărţită  de pârâul Vărbilău de comuna Ştefeşti 
şi comuna Vărbilău (sat Livadea). 
       Faţă de oraşul Ploieşti,  reşedinţa judeţului Prahova, se află la o distanţă de cca 
45 km, iar faţă de oraşul Slănic  la o distanţă de 16 km. 
       Extremitatea vestica locuită  a comunei  se  află la cca 4,5 km de centrul 
comunei. 
       Legăturile comunei Aluniş în teritoriu, se realizează rutier, prin intermediul 
drumurilor judeţene DJ 101T –Valea Doftanei-Bertea-Aluniş-Vărbilău şi DJ 214 
Telega –Brebu-Aluniş ( se intersectează cu DJ 101T la aproximativ 100 m de 
ieşirea din comuna Aluniş). 
       DJ 101 T străbate satul Ostrov aproximativ de la nord  la sud iar DJ 214 
străbate satul Aluniş de la nord-vest la sud-est urmărind cu mici excepţii albia 
pârâului Aluniş. 
       Lungimea celor două drumuri judeţene pe teritoriul comunei Aluniş este de 
10,50 Km, astfel : 
          - 7,56 Km DJ 214; 
          - 2,94 km DJ 101 T. 
       Reţeaua de drumuri la nivelul comunei Aluniş este completată de următoarele 
categorii de drumuri: 

- drumuri laterale (străzi comunale) -24,45 Km; 
- drumuri de exploatare forestieră -4,55 Km; 
- drumuri agricole -56,07 Km. 

       În ceea ce priveşte starea acestor drumuri se evidenţiează lucrările de 
modenizare a DJ 214 tronsonul Aluniş-Pietriceaua, finalizat în anul 2007, dar şi 
lucrările de reabilitare executate atât la  DJ 214 ( tronsonul de drum necuprins în 
programul de modernizare) cât şi la DJ 101T. 
       În anul 2008 s-a început şi modernizarea drumurilor laterale (străzi comunale) 
fiind astfel modernizate  ampriza drumurilor locale neclasificate pe o lungime de 
14,319 Km. 
       Pe ansamblul comunei  starea tehnică a drumurilor se prezintă astfel: drumuri 
modernizate în proporţie de 80% cu asfalt sau betom, fără  trotuare, existând însă 
posibilitatea unor amenajări de profil datorită amprizei suficient de mari,  
insuficienţa podurilor rutiere care să traveseze cursurile de apă  care brăzdează 
teritoriul comunei Aluniş. 



         Un  prim pas pentru rezolvarea problemei podurilor rutiere a fost construirea 
podului din beton  armat peste pârâul Aluniş care va lega DJ 214 de Centrul Civic 
al comunei, investiţie care sa finalizat în  anul 2009. 
CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI LOCALE 
Teritoriul comunei 
     Comuna Aluniş are o suprafaţă de  2.679 ha, din care 1.759 ha , reperezentând  
66%, este teren agricol. 
Construcţii 
       În ultimii 6 ani media anuală de creştere la construcţia de locuinţe noi a fost în 
jurul procentului de 2%./an.  Au fost construite în perioada 2007-2016, 40 locuinte 
noi, realizate  în regie proprie de populaţie. 
       Suprafaţa medie locuită la nivelul comunei Aluniş este de 34 m.p. 
       Comuna Aluniş se poziţionează în jurul Bucureştiului aflându-se în arealul de 
influenţă imediată a metropolei. 
       Potenţialul economic al comunei Aluniş este concentrat asupra activităţilor 
economice reprezentative pentru comună, acestea fiind conturate prin comerţ şi 
servicii. 
      Zona deluroasă în care este amplasată comuna, condiţiile de climă şi sol nu au 
permis o dezvoltare economică înfloritoare. 
       Pe teritoriul comunei Aluniş nu sunt prezente activităţi industriale . 
Agricultura 
       În trecut agricultura constituia o ramură economică care îngloba cea mai mare 
parte a populaţiei şi se practica în condiţii înapoiate. 
      Agricultura, atât cultura plantelor, pomicultura cât şi creşterea animalelor este 
practicată pentru nevoile proprii ale fiecărei gospodării, pe teritoriul comunei 
Aluniş neexistând  ferme agricole. 
       Precumpănitoare este cultura cartofului şi a porumbului, la care se adaugă 
legumele şi  plantele de nutreţ. 
       Cultivarea legumelor se face în gospodării pentru consumul propriu. 
       Zona geografică din care face parte comuna Aluniş permite creşterea pomilor 
fructiferi cultivându-se pruni, meri, peri, nuci, cu o producţie medie bună. 
Majoritatea livezilor sunt de prun şi se află în proprietate privată individuală, 
valorificare recoltei se face prin vânzarea “la poartă” sau prin prelucrare la cele 
două cazane din localitate sau în instalaţiile de distilărie de mică capacitate din 
gospodărie. 
       Creşterea animalelor, ocupaţie străveche a locuitorilor, este o ramură de bază a 
economiei comunei. Pe raza comunei Aluniş sunt 3 microferme de creştere a 
ovinelor şi caprinelor, aparţinând unor persoane fizice autorizate. 
        Tradiţională este şi creştere albinelor. Numărul familiilor de albine  este de 
1.343, de această activitate ocupându-se 28 de apicultori. O parte din aceştia au 
făcut din albinărit o activitate  
economică din care îşi asigură veniturile necesare, pentru ceilalţi este o preocupare 
a timpului liber, un “hobby”. 
       În concluzie locuitorii comunei Aluniş cresc animale pentru consumul propriu. 
 



Silvicultura 
       Deşi fondul forestier al comunei a fost mult diminuat, în prezent reprezentând 
doar 17,63% din teritoriul comunei, pădurea deţine un important potenţial 
economic pentru viitor prin produsele derivate: fructe de pădure, plante medicinale,  
ciuperci, alune. 
Turism 
       Comuna Aluniş reprezintă destinaţia perfectă pentru  agroturism şi turism 
pentru recuperare şi odihnă. 
       Absenţa surselor de poluare, vegetaţia bogată precum şi apropierea de staţiunea 
balneoclimaterică  şi salina Slănic sunt doar câteva  argumente care recomandă 
zona pentru activităţi turistice. 
       În comuna Aluniş îşi desfăşoră  activitatea două pensiuni agroturistice, una cu 
circuit închis “Pensiunea Sf. Nicolae”, aflată în proprietatea S.C. Oniro S.R.L. 
Ploieşti, pensiune catalogată la 3 margarete şi pensiunea  cu circuit deschis “Dor de 
Aluniş” aflată în proprietatea P.F. Dumitru Gh. Doru Constantin, pensiune 
catalogată deasemenea la 3 margarete. 
       Capacitatea de cazare este de 32 de locuri în ambele pensiuni. 
       Apropierea de salina Slănic şi de băile sărate din staţiunea  balneară Slănic a 
condus la dezvoltarea acestor unităţi de turism. La aceasta se adaugă absenţa 
surselor de  poluare din zonă, liniştea şi frumuseţea peisajelor . 
       Modernizarea integrală a DJ 214 va conduce la dezvoltarea serviciilor de 
turism şi punerea în valoare a regiunilor naturale şi hidrogeologice aflate pe 
teritoriul comunei  şi înfiinţarea  în aceste zone  de trasee   turistice. 
Comerţ 
       Serviciile comerciale sunt reprezentate de micile magazine de sat (asociaţii 
familiale, persoane fizice autorizate sau societăţi cu răspundere limitată)  destinate 
să îndeplinească necesităţile  proprii   ale comunei. În prezent acestea sunt în  
număr de 17 unităţi. 
Transporturi 
       Transportul în comun în zonă se desfăşoară pe traseul drumurilor judeţene  şi 
se realizează prin maxi-taxi. 
       Circulaţia pe raza comunei nu are o intensitate mare, deoarece nu este 
traversată de drumuri naţionale. Circulaţia locală este constituită în cea  mai mare 
parte din circulaţia de acces la locuinţe şi la dotările economice şi socio- 
administrative. 
       Traficul este eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni) 
generează accidente rutiere în special pe  timp de noapte. 
       Parcul auto la nivelul comunei Aluniş este de 394 autovehicole (conform 
datelor înregistrate la compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei 
Aluniş). 
       Pe raza comunei Aluniş îşi desfăşoară activitatea 2 operatori de transport : S.C. 
PEEDES  TRANS S.R.L.Ploieşti şi S.C. VEROT  TRANS S.R.L. Bertea. 
       Rute acoperite: 
1.S.C PEEDES TRANS S.R.L.- Aluniş (sat Aluniş)-Vărbilău-Plopeni-Ploieşti şi 
retur. 



2.S.C.VEROT TRANS S.R.L.- Bertea-Aluniş (sat Ostrov) )-Vărbilău-Plopeni-
Ploieşti şi retur.    
       Necesităţi de transport: rută de transport  pornind din localitate  către 
municipiul Câmpina, asigurând astfel acces mai rapid către localităţile aflate pe 
Valea Prahovei. 
Poştă  şi Telecomunicaţii 
       În comună există un oficiu poştal destinat să satisfacă cererile populaţiei din  
Aluniş. 
       Reţeaua de telefonie fixă existentă în Aluniş, numără în prezent cca 500 de 
posturi telefonice conectate la sistemul naţional de telefonie fixă printr-o centrală 
telefonică automată, având capacitatea de 600 de linii. 
       Reţeaua de telefonie fixă este administrată de TELEKOM S.A., numărul 
abonaţilor este astăzi de 447. 
       Telefonia mobilă are acoperire pe 70% din teritoriul comunei Aluniş. Cei mai 
prezenţi operatori de telefenie mobilă sunt: TELEKOM, VODAFON şi ORANGE , 
aceştia având şi cea mai bună acoperire. 
 
ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 
1. Energie electrică 
       Comuna Aluniş este  alimentată energetic din sistemul naţional SEN prin 
liniile energetice de medie tensiune LEA 20kv. 
       Consumatorii de energie electrică din comuna Aluniş sunt alimentaţi prin 
intermediul a 7 posturi de transformare aeriene PTA 20/0,4 kv, racordate la liniile 
electice de medie tensiune. Posturile de transformare au putere nominală cuprinse 
între 100 ş 250 kw. 
       Distribuţia energiei electice la consumatorii din comună se face prinr-o reţea 
de joasă tensiune LEA 0,4 kv, montată aerian  pe stâlpi de beton. Traseul reţelei de 
joasă tensiune urmăreşte configuraţia stradală a satelor componente. 
       Pe stâlpi reţelei de joasă tensiune este montată şi reţeaua de iluminat stradal. 
       Iluminatul stradal a fost  modernizat în anul 2006, trecându-se de la utilizarea 
lămpilor de  
250 w la lămpi moderne, cu consum redus, cu o putere de 36 w, 50 w şi 70 w.  Prin 
lucrările de  
modernizare a crescut şi numărul de lămpile din reţeaua  de iluminat public de la 
250 buc. în anul 2005 la 360 buc. la sfârşitul anului 2008.  Chiar dacă numărul de 
lămpi a crescut cu  50%  cheltuielile cu iluminatul public au a scăzut la jumătate. 
2.Apă şi canalizare 
       În  prezent comuna Aluniş, cu satele componente Aluniş şi Ostrov, nu dispune 
de sistem centralizat de alimentare cu apă. 
       Locuitorii comunei Aluniş se alimentează cu apă din puţuri de tip rural, publice 
sau private, cu găleata. Prin aceste puţuri se captează apa subterană din stratul 
freatic, situat la adâncimea de 4-6 m în zonele joase ale comunei şi la adâncimea de 
12- 20 m în zonele înalte. 



       Pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat s-a eleborat şi implementat 
proiectul “Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă Brebu-Aluniş-Vărbilău-
Slănic”. 
 În octombrie 2018 au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiţii 
“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-etapa I- sat Ostrovu”, 
care va asigura alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ostrovu. 
 Tor în anul 2016 au fost începute demersurile pentru proiectarea  obiectivului 
de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat 
Aluniş” prin care se doreşte alimentarea cu apă în sistem centralizat a 21 de străzi 
din satul Aluniş. 
       Canalizarea  menajeră în comuna Aluniş se face în sistem individual, fiecare 
gospodărie utilizând latrine, puţuri absorbante sau fose vidanjabile. 
       Canalizarea pluvială se realizează la suprafaţa terenului, prin şanţuri şi rigole 
deschise, amenajate de-a lungul drumurilor cu pantă naturală şi curgere liberă a 
apelor meteorice. 
       Deversarea apelor meteorice se face în reţeaua hidrografică a comunei, pârâul 
Vărbilău, pârâul Bertea  şi pârâul Aluniş cu afluenţii săi. 
 Comuna Aluniş este partener în cadrul A.D.I. Apă-Canal-Prahova, prin care 
se preconizează realizarea reţelei centralizate de canalizare a localităţii. 
3.Energie termică 
       În  comuna Aluniş încălzirea cladirilor în sezonul rece se realizează în prezent 
cu sobe, şi mai rar cu minicentrale, funcţinând cu combustibili solizi. 
       Ocazional pentru încălzire este utilizată şi energia  electrică.  
4.Gaze naturale 
       În prezent, în comuna Aluniş, nu există sistem centralizat de alimentarea  cu 
gaze naturale. 
       Pentru prepararea hranei sunt utilizate gaze petroliere lichefiate (butan) 
îmbuteliate în  recipiente mobile, butelii de aragaz. 
 
DOMENIUL  SOCIAL 
ELEMENTE  DEMOGRAFICE  ŞI  SOCIALE 
 
       Populaţia  comunei Aluniş a evoluat de la  1.520 locuitori în anul 1872 la  
3.388 locuitori la finele anului 2016. 
       La  1 ianuarie 2017, populaţia comunei Aluniş era  de 3.388 locuitori, în   
scădere faţă de anul  2002 (3.749 locuitori) şi 2011 ( 3.668).  
Densitatea populaţiei 
       În 2002 densitatea populaţiei era de 140 locuitori/kmp , ocupând locul 38 în 
judeţ, în prezent acest indicator fiind în  scădere, 126 locuitori/kmp. 
Mişcarea migratorie 
       Fenomen ce constă în deplasarea unor mulţimi de persoane dintr-o arie 
teritorială în alta, urmată de schimbarea domiciliului şi/sau de încadrarea într-o 
formă de activitate în zona de sosire. Migraţia dinspre rural spre urban determină 
întinerirea populaţiei din urban, şi reciproc îmbătrânirea celei din rural, fapt prezent 
şi în comuna Aluniş. Migraţia este în primul rând determinată de atracţia spre 



centrele urbane puternice din  punct de vedere economic. Oportunităţile de pe piaţa 
muncii, cele de instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei ce părăsesc 
mediul rural. Lipsa oportunităţilor este în fapt motorul migraţiei. 
       Migraţia internaţională determină fluxuri importante  de persoane care părăsesc 
comuna pentru a pleca în căutarea unui loc de muncă în alte ţări. Migraţia forţei de 
muncă a afectat o parte importantă din populaţia din comuna Aluniş, aproximativ 
25%. 
       Totuşi spre diferenţa de restul mediului rural din judeţul Prahova, comuna 
Aluniş are un număr mare de solicitari pentru construirea de locuinţe din partea 
celor ce locuiesc la oraş, cu predilecţie a bucureştenilor. Astfel, migraţia din afară, 
înspre Aluniş, este un fenomen prezent şi bine conturat, datorită caracterului 
pitoresc şi a aerului extrem de curat al zonei. 
SĂNĂTATE 
       În  ceea ce priveşte  infrastructura de sănătate Alunişul are un Centru Medical, 
finalizat din fonduri publice în anul 2016, în care îşi desfăşoară activitatea un 
cabinet medical pentru medicina de familie, un cabinet medical de stomatologie şi 
un cabinet medical de oftalmologie . 
      Personal angajat: 

- 2 medici : -1 medic de familie; 
                       -1 medic stomatolog 
- 1 asistent medical; 
- 1 îngrijitor; 

       Unitatea  spitalicească cea mai apropiată este spitalul orăşenesc Vălenii de 
Munte aflat la distanţă de  28 km. 
 În comuna Aluniş funcţionează puntele de lucru a două farmacii. 
EDUCAŢIE 
       Astăzi sistemul educaţional din comuna Aluniş numără 2 grădiniţe şi 2 şcoli 
gimnaziale. 
       Anul construcţiei unitatilor şcolare din comuna Aluniş  se prezintă astfel: 
-        Şcoala Gimnazială  Aluniş Ostrovu -1968 
-    Grădiniţa cu program normal Aluniş Ostrovu – 1976 
-    Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş-1978 
   Şcoala cu cls I-IV nr.2 Aluniş şi Grădiniţa cu program normal nr.2 Aluniş  au fost 
închise  în anul 2012. 
       Toate  aceste unităţi şcolare  au fost modernizate ( ele aflându-se în diverse 
stadii de modernizare) în ultimii ani. 
  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
       Activitatea de asistenţă socială este desfăşurată în comuna Aluniş de către 
Primăria comunei Aluniş. Prin această activitate sunt asigurate prestaţiile sociale 
prevăzute  de acte normative în vigoare.  
 

Estimarea numărului de beneficiari la 31.12.2018: 
• Persoane cu dizabilitati, adulti: handicap grav - 14; 
• Copii cu dizabilitati: 7; 



• Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 30; 
alocații pentru susținerea familiei: 49); 
• Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: 16.; 
• Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 7. 

Tipuri de servicii sociale care ar putea răspunde nevoior beneficiarilor 
identificați și argumentația alegerii acestora: 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în 
forme/structuri diverse. în funcție de specificul activității/activităților derulate și de 
nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii 
sociale destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor 
vârstnice, victimelor violenței în familie, respectiv consum de alcool, droguri, alte 
substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, 
persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, 
persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de 
lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor. 

 
A. Incadrarea de asistenți personali ai persoanelor adulte cu handicap 
grav, plata indemnizației pentru persoana adultă cu handicap grav. 

Locul de acordare al serviciului social se asigură la domiciliul beneficarului. 
Argumentul îl constituie pierderea autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice 
și altele și astfel necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale 
vieții de zi cu zi, numai după obținerea certificatului de încadrare în grad de 
handicap. Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente 
care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale, necesită ajutor semnificativ 
pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi. Situația de dependență este 
o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența 
relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate. Ajutorul acordat pentru 
îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de 
activități: 
a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, 
îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, 
transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 
b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, 
efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în 
exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere 
și socializare. 
B. Identificarea si sprijinirea familiilor cu venituri insuficiente pentru 
obtinerea beneficiilor de asistenta sociala. 

Persoanele singure și familiile care nu dispun de resursele necesare pentru 
satisfacerea unui nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de asistență socială și 
servicii sociale, acordate în funcție de nevoile identificate ale fiecărei persoane sau 
familii. 



Nivelul de trai minimal reprezintă sprijin și primirea de: hrană, 
îmbrăcăminte, obiecte de igienă personală și obiecte pentru menținerea și 
salubrizarea locuinței. 

Beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și 
riscului de excluziune socială sunt destinate asigurării mijloacelor financiare 
minime necesare traiului zilnic, precum și suplimentării veniturilor sau mijloacelor 
persoanei ori familiei aflate în situație de dificultate și se bazează pe testarea 
mijloacelor de trai. 

Principala formă de sprijin pentru prevenirea și combaterea sărăciei și 
riscului de excluziune socială este venitul minim de inserție acordat din bugetul de 
stat ca diferență între nivelurile prevăzute prin lege specială și venitul net al 
familiei sau al persoanei singure realizat ori obținut într-o anumită perioadă de 
timp, în scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane din comuna Aluniş. 

In domeniul administrării și acordării beneficiilor de asistență socială, 
Compartimentul de asistență socială de la nivelul comunei Aluniş, are urmatoarele 
atributii: 
- asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 
asistență socială: 
- pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează 
colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Prahova/ Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova; 
- verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență 
socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin 
hotărâre a Consiliului Local și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii 
dreptului la măsurile de asistență socială; 
- întocmesc dispoziții de acordare/respingere sau, după caz. de 
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din 
bugetul local și le prezintă secretarului comunei pentru avizul de legalitate, iar apoi 
primarului comunei pentru aprobare; 
-  comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care 
sunt îndreptățiți, potrivit legii, pe bază de semnătură; 
- urmăresc și răspund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și 
beneficiarii beneficiilor de asistență socială; 
- efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc 
de excluziune socială sau a altor situații de necesitate a membrilor comunei Aluniş 
și în funcție de situațiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii 
acestor persoane; 
- realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială 
administrate; 
- elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor 
de asistență socială. 

In domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale 
Compartimentul de asistență socială de la nivelul comunei Aluniş, are următoarele 
atribuții: 



- elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, 
strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung; 
- elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în 
domeniul serviciilor sociale; 
- elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în 
conformitate cu planul anual de acțiune; 
- asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației 
privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile; 
- furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate 
copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și 
tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea 
serviciilor prestate; 
- planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare 
metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și 
acordă servicii sociale; 
- organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale 
acordate de furnizorii publici și privați; 
- încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de 
finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și 
cofinanțarea de servicii sociale. 
C. Consilierea ambilor părinți cu privire la comportamentul deviant față 
de copiii minori. 
D. Hotărârea de delegare a autorității părintești eliberat de către instanța 
de judecată. 

Copii rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în străinătate, fiind 
lipsiți de afecțiunea și supravegherea acestora, se confruntă cu dificultăți de ordin 
emoțional, social și școlar. Lipsa părinților și a reprezentantului legal poate 
determina însă și limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate, educație și 
beneficii sociale. 

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează 
de către instanța de tutelă. în conformitate cu prevederile legale. 

Persoana desemnată în grija căreia va rămâne copilul/copii, trebuie să facă 
parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile 
materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. 

Compartimentul de asistență socială de la nivelul comunei Aluniş asigură 
persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru 
creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. 

Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la 
persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către 
persoana desemnată Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea 
părintească se exprimă de către aceasta personal, în fața instanței. La cerere se 
atașează acte din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în 
vigoare. 



Cererea se soluționează în procedură necontencioasâ, potrivit Codului de 
procedură civilă. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor 
părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. 

După ce instanța hotărăște delegarea drepturilor părintești, persoana în 
sarcina căreia cad îngrijirea și creșterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un 
program de consiliere, pentru a preveni situații de conflict, neadaptare sau 
neglijență în relația cu minorul. 
E. Monitorizarea și consilierea copiilor și părinților în vederea 
supravegherii atente. 

Copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal beneficiază de 
măsuri de protecție specială, respectiv plasament și supraveghere specializată, 
precum și de servicii sociale destinate sprijinirii acestuia în procesul de reintegrare 
socială. 

Pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârșește fapte 
penale și nu răspunde penal, familia acestuia beneficiază de servicii sociale de 
consiliere și suport pentru facilitarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege pe 
perioada de supraveghere specializată. 
F. Încadrarea de asistenți personali ai copiilor cu handicap grav, plata 
indemnizației pentru copii cu handicap grav.  

Argumentul îl constituie pierderea autonomiei funcționale din cauze fizice, 
psihice sau mintale, necesitând ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile 
uzuale ale vieții de zi cu zi, numai după obținerea certificatului de încadrare în grad 
de handicap. 

Copilul cu dizabilități are dreptul la măsuri de suport și de îngrijire, adaptate 
nevoilor sale. 

Copilul cu dizabilități și părinții acestuia, beneficiază de servicii sociale 
destinate facilitării accesului efectiv și fără discriminare al copilului cu dizabilități 
la educație, formare profesională, asistență medicală, recuperare, pregătire în 
vederea ocupării unui loc de muncă, la activități recreative, precum și la orice alte 
activități apte să le permită deplina integrare socială și dezvoltare personală. 

Copilul cu dizabilități are dreptul la servicii de îngrijire personală, stabilite în 
baza evaluării socio-psiho-medicale și a nevoilor individuale de ajutor pentru 
realizarea activităților uzuale ale vieții zilnice. 
G. Pentru menținerea în mediul propriu de viață și prevenirea situațiilor de 
dificultate și dependență, persoanele vârstnice beneficiază de servicii de 
consiliere, de acompaniere, precum și de servicii destinate amenajării sau 
adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei 
funcționale.  

Persoanele vârstnice dependente beneficiază de servicii de îngrijire personală 
acordate în concordanță cu gradul de dependență în care se află și nevoile 
individuale de ajutor, precum și în funcție de situația familială și veniturile de care 
dispun. Compartimentul de asistență socială de la nivelul comunei Aluniş asigură 
serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice 
dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea. 

 



 
Obiectivul general al strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Aluniş 

Realizarea şi implemetarea  uni sistem de servicii sociale capabil să asigure 
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum și să contribuie la 
creșterea calității vieții persoanei, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o 
viață demnă. 
Obiectivele specifice al strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul comunei Aluniş 
Obiectiv specific 1: implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din 
domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale 
categoriilor de beneficiari; 
Obiectiv specific 2: înființarea unui sistem de furnizare a unor categorii de servicii 
sociale la nivelul comunei Aluniş. 
Obiectiv specific 3: dezvoltarea în rândul cetățenilor tineri a ideii de voluntariat 
pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. 
 

Obiective specifice Activitati/actiuni/masuri Termenul de 
realizare 

Responsabili 

Obiectiv specific 1: 
implementarea 

unitara si coerenta a 
prevederilor legale 

din domeniul 
asistentei sociale, 

corelate cu nevoile 
si problemele 

sociale ale 
categoriilor de 

beneficiari; 

Colectarea informatiilor 
necesare identificarii sau 

actualizarii nevoilor sociale 
la nivelul comunei Aluniş 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

Constituirea categoriilor de 
beneficiari ai serviciilor 

sociale la nivelul comunei 
Aluniş, repartizati in functie 
de tipurile de servcii sociale 

reglementate de lege. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

Asigurarea si urmarirea 
incadrarii in standardele de 

cost si de calitate pentru 
serviciile sociale acordate, cu 

respectarea prevederilor 
legale. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 



Obiectiv specific 2: 
înființarea unui 

sistem de furnizare 
a unor categorii de 
servicii sociale la 
nivelul comunei 

Aluniş 

Organizarea urmatoarelor 
tipuri de actiuni pentru copii 

aflati in situatie de 
dificultate: -prevenirea 

abuzului,neglijarii, 
exploatarii si a oricaror 

forme de violentă asupra 
copilului sau de separare a 

copilului de parintii naturali; 
-prevenirea malnutritiei si a 

imbolnavirilor 
-informarea parintilor si a 

copiilor cu privire la 
alimentatia celor mici, 
inclusiv cu privire la 

avantajele alaptarii la san, 
igienei si salubritatii 

mediului inconjurator; -
initierea, in unitatile scolare, 
de programe de educatie a 

copiilor pentru viata, inclusiv 
educatie sexuală pentru copii, 

in vederea prevenirii 
contactarii bolilor cu 

transmitere sexuală si a 
graviditatii minorelor etc. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş si 

directorul Scolii 
Aluniş. 

Organizarea urmatoarelor 
tipuri de actiuni pentru 

tineret: 
-de incurajare a activitatii de 
voluntariat in randul tinerilor 
in domenii de interes public -

de consultanta gratuita in 
domeniul planificarii 

familiale pentru tinerele 
familii; 

-accesul tinerilor la 
programale de educatie 
pentru sanatate, pentru 

tratament gratuit al tinerilor 
suferinzi de boli cornice; 
-pentru asistenta medicala 

gratuita tinerilor care 
urmeaza o forma de 
invatamant la zi si 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 



promovarea unor masuride 
reintegare sociala a tinerilor 

dependenți de alcool, sau 
substante nocive etc. 

Organizarea urmatoarelor 
tipuri de actiuni pentru 

persoanele varstnice din 
comuna Aluniş: 

-acordarea de beneficii de 
asistenta sociala si servicii 
sociale adecvate nevoilor 

strict individuale ale 
persoanei varstnice; 

-prevenirea si combaterea 
saraciei si a riscului de 

excluziune sociala; -evitarea 
institutionalizarii; 
-ajutoare în natura 

precum:medicamente si 
dispositive medicale, 

alimente, incaltaminte si 
imbracaminte; 

-completarea prestatiilor de 
asigurari sociale pentru 
acoperirea riscului de 
batranete si sanatate. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

Obiectiv specific 3: 
dezvoltarea in 

randul cetatenilor 
tineri a ideii de 

voluntariat pentru 
sprijinirea 

persoanelor 
vulnerabile. 

Constientizarea, cat mai 
extinsa, a publicului larg cu 

privire la valoarea 
voluntariatului ca forma de 
responsabilitate sociala ce 

poate fi asumata atat la nivel 
individual cat si institutional 

este un aspect ce necesita 
imbunatatire. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

Formarea de formatori de 
voluntari, ce vor crea un 

manual al voluntarului care 
lucreaza in domeniul 

persoanelor cu dizabilitati si 
persoanelor varstnice. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 



Voluntarii vor avea 
responsabilitati diferite in 

functie de aria de activitate in 
care prefer sa-si investeasca 

timpul, in domeniul 
persoanelor cu dizabilitati 
sau persoanelor varstnice. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

Organizarea de grupuri de 
informare pe divese tematici, 
in vederea reducerii riscului 

de abuz, neglijare pentru 
orice persoana aflata in 

dificultate. 

2019-2023 

Compartimentul 
de asistenta 
sociala de la 

nivelul comunei 
Aluniş 

 
 

Strategia eleborată la nivelul comunei Aluniş are ca sursă de finanțare: 
bugetul local, bugetul de stat, donații, sponsorizări și alte forme private de 
contribuții bănești, potrivit legii, identificate la momentul implementării unui 
proiect un domeniul serviciilor sociale locale. 
 
 


