Obiectiv specific
S N TATEA I SERVICII SOCIALE – CRE TEREA CALIT II ASISTEN EI MEDICALE
I A ASISTEN EI SOCIALE ÎN VEDEREA REZOLV RII
PROBLEMELOR COMUNIT II LOCALE
M suri pentru atingerea obiectivelor
Ac iuni
1.Renovarea
i
modernizarea
spa iului în care se
Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii
desf
oar
asisten
a
medical
în ora – spital,
medicale
dispensare.

2.Dotarea cabinetelor medicale cu mobilier i
aparatur medical performant .
3.Reabilitare/ modernizarea s lilor de a teptare din
spital.
4.Continuarea tratativelor cu Ministerul S n t ii
pentru modernizarea Spitalului Or enesc Sl nic.

Cre terea calit ii impactului actului
medical

1.Dezvoltarea de servicii de s n tate adaptate
structurii demografice i a problemelor de s n tate a
popula iei.
2.Campanii de informare privind programele de
preven ie i depistare a bolilor cardiovasculare.
3.Asigurarea de condi ii avantajoase de relocare a
personalului medical specializat în vederea reducerii
fluctua iei personalului de specialitate.
4.Cre terea gradului de preg tire a personalului
medical prin participarea la cursuri de specializare.
5.Colaborarea cu unit ile colare pentru oferirea de
asisten ei medicale elevilor.
6.Promovarea programului de inventariere a st rii de
s n tate a popula iei.

Dezvoltarea infrastructurii sociale prin
oferirea serviciilor sociale de calitate

1.Îmbun t irea infrastructurii informa ionale a
Serviciului Public de Asisten Social – baze de date
cu persoanele defavorizate pentru identificarea cu
u urin a acestora i a problemelor cu care se
confrunt .
2.Înfiin area unui centru de informare i consiliere
pentru persoanele defavorizate în vederea diminu rii
marginaliz rii sociale.
3.Înfiin area unei cantine sociale ca spijin pentru
persoanele defavorizate.
4.Dezvoltarea re elei de îngrijitori la domiciliu pentru
persoanele vârstnice.
5.Îndeplinirea scopului SPAS de realizare a
ansamblului de m suri, programe, activit i
profesionale, servicii specializate de protejare a
persoanelor vârstnice, grupurilor i comunit ilor cu
probleme sociale aflate în dificultate.
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6.Cre terea capacit ii de integrare social a copiilor
proveni i din familii defavorizate, în special rromi.
7.Facilitarea accesului la serviciile de protec ie social
a persoanelor defavorizate.
8.Asigurarea unui spa iu pentru Clubul Pensionarilor.

Obiectiv specific
DEZVOLTAREA UNEI ADMINISTRA II LOCALE CAPABILE S GESTIONEZE EFICIENT
PROVOC RILE SOCIET II MODERNE,
PROACTIV
I TRANSPARENT ÎN RELA IA CU CET ENII
Dezvoltarea competen elor profesionale
ale angaja ilor administra iei publice

1.Formarea i specializarea personalului public prin
participarea la cursuri de specialitate în domeniul
admnistra iei publice locale.
2.Atestarea ECDL a tuturor func ionarilor publici
din administra ia public local din Sl nic prin
participarea la cursuri pentru dobândirea
abilit ilor de operare a computerului.
3.Dezvoltarea abilit ilor de management de proiect i
management strategic performant în rândul
func ionarilor publici din Sl nic.
4.Dezvoltarea i promovarea rela iilor de înfr ire cu
alte localit i din str in tate prin organizarea de
manifest ri comune i schimburi de experien .
5.Continuarea demersurilor pentru reînfiin area
Judec toriei Ora ului Sl nic.
6.Preluare cl dire Cinematograf i transformarea
acesteia în Sal de sport sau sediu Judec torie ( în
func ie de aprob ri i venituri).

Cre terea capacit ii organiza ionale a
administra iei de a face fa solicit rilor
actuale i viitoare

1.Sistem de monitorizare i evaluare a performan ei
administra iei publice locale – realizarea unui sistem
de evaluare intern care s aprecieze competen a
serviciilor publice în func ie de atingerea obiectivelor i
a tept rilor comunit ii.
2.Identificarea nevoilor de instruire/ informare/
consiliere a func ionarilor publici.
3.Facilitarea realiz rii parteneriatelor public-private
pentru dezvoltarea ora ului.
4.Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii publice
electronice moderne ( urbanism i construc ii, eviden a
popula iei, ajutoare sociale, acces informa ii publice,
servicii de gospod rire ora ului).
5.Men inerea taxelor i impozitelor ( cre terea doar cu
rata infla iei).
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6.Editarea de bro uri / pliante de informare privind
rolul i activitatea curent a administra iei publice
locale, jude ene, centrale.
7.Comunicarea periodic cu societatea civil –
audien e s pt mânale, consult ri i dezbateri publice.

Crearea de structuri care s asigure
promovarea dezvolt rii economice a
ora ului Sl nic

1.Crearea în cadrul Prim riei Sl nic a unui birou
care s asigure coordonarea i implementarea
planului de dezvoltare economic precum i
atragerea de resurse extrabugetare pentru
proiectele de dezvoltare.
2.Crearea unui Consiliu Consultativ – în care va fi
implicat sectorul public, mediul de afaceri i
organiza iile neguvernamentale din Sl nic – cu rol de
consultan
i sprijin în procesul de dezvoltare al
ora ului Sl nic.
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