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CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PLOPI|
HOT}RÂREA NR.2 din 30.01.2019 privind aprobarea execu[iei bugetului local
al comunei PLOPI|, jude[ul S}LAJ, pe trimestrul IV 2018
HOT}RÂREA NR.3 din 30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de
eliberare a autoriza[iilor în vederea desf]\ur]rii activit][ii de alimenta[ie public]
în comuna PLOPI|
HOT}RÂREA NR.5 din 30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si func[ionare a @@Serviciului de asisten[] comunitar]@@
HOT}RÂREA NR.6 din 30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare \i func[ionare a serviciului social furnizat la domiciliu: @@Unitatea de
îngrijire la domiciliu@@
HOT}RÂREA NR.8 din 30.01.2019 privind aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor
de înv][]mânt preuniversitar din comuna PLOPI| pentru anul \colar 2019-2020
HOT}RÂREA NR.12 din 20 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualiza[i \i a cofinan[]rii de la bugetul local pentru proiectul:
@@MODERNIZARE STRADA MOGHIORU{A, LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA
PLOPI|@@ ca urmare a actualiz]rii valorii cheltuielilor 'n conformitate cu prevederile
OUG nr. 114/2018 \i HG 937/2018
HOT}RÂREA NR.13 din 20 februarie 2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualiza[i \i a cofinan[]rii de la bugetul local pentru proiectul:
@@RECONSTRUC{IE |coala Gimnazial] IAZ@@ ca urmare a actualiz]rii valorii
cheltuielilor 'n conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 \i HG 937/2018
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.2
din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea execu[iei bugetului local al comunei PLOPI|, jude[ul S}LAJ,
pe trimestrul IV 2018
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ;
Având în vedere:
- raportul nr.255/25.01.2019 al compartimentului de specialitate privind aprobarea exerci[iului bugetar pe trimestrul IV 2018;
- expunerea de motive nr. 254/25.01.2019 a primarului privind aprobarea exerci[iului bugetar pe trimestrul IV 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul articolului art.36 alin (1) \i alin. (2) lit.@@b@@ coroborat cu art.45(2) \i art.115(1) lit.@@b@@ din Legea nr.215/2001
privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] contul de execu[ie al bugetului local al Comunei PLOPI| la data de 31.12.2018 în structura urm]toare:
a) La partea de venituri:
- prevederi bugetare ini[iale - 5.604.200,00 lei
- prevederi bugetare trim.IV - 5.973.500,00 lei
- încas]ri realizate -5.219.855,95 lei, din care:
- încas]ri sec[iunea de func[ionare - 3.543.900,60lei
- încas]ri sec[iunea de dezvoltare - 1.675.955,35 lei
b) La partea de cheltuieli:
1. credite bugetare ini[iale- 5.887.200,00 lei
2.credite bugetare trim.IV - 6.256.500,00 lei
3.pl][i efectuate - 5.392.312,17 lei, din care:
- pl][i sec[iunea de func[ionare - 3.512.699,29 lei
- pl][i sec[iunea de dezvoltare - 1.879.612,88 lei
Rezultatul exerci[iului bugetului local pe trimestrul IV 2018 se prezint] cu un excedent la 31.12.2018 în sum] de
110.419,05 lei, din care sec[iunea de func[ionare cu un excedent în sum] de 31.201,31 lei, sec[iunea de dezvoltare cu un
deficit în sum] de 203.657,53, iar excedentul anului precedent în sum] de 282.875,27 conform Anexei nr.1 \i Anexei nr. 2,
parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] primarul comunei PLOPI| \i compartimentul buget - contabilitate.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei PLOPI|:
- Compartimentul buget - contabilitate;
- Dosar hot]râri;
- Site-ul Prim]riei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian

2

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.3
din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autoriza[iilor în vederea desf]\ur]rii activit][ii
de alimenta[ie public] în comuna PLOPI|
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr. 256 din 25.01.2019;
- raportul compartimentului de resort nr. 257 din 25.01.2019;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate nr. 274 din 28.01.2019;
- prevederile art.4 \i 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale;
- Prevederile art.475 alin.(3) din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modific]rile ulterioare \i ale OG nr.99/2000,
privind comercializarea produselor \i serviciilor de pia[];
art.36 alin.(2) lit. b) \i alin.(4) lit. e) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] Regulamentul de eliberare a autoriza[iilor în vederea desf]\ur]rii activit][ii de alimenta[ie public] în
comuna PLOPI|, conform anexelor: Anexa 1 ; Anexa1-1; Anexa1-2 ; Anexa1-3; Anexa1-4; Anexa1-5 ; Anexa1-6, parte
întegrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] primarul comunei \i aparatul de specialitate al acestuia.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - JUDE{UL S}LAJ;
- Primarul comunei PLOPI|;
- Compartiment impozite \i taxe locale;
- Dosarul \edin[ei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.3
din 30 ianuarie 2019

Regulamentul
de eliberare a autoriza[iilor în vederea desf]\ur]rii activit][ii de alimenta[ie public] în comuna PLOPI|
Capitolul I
A. OBIECTUL |I SFERA DE APLICARE.
Art.1. - Prezentul regulament stabile\te cerin[ele necesare desf]\ur]rii activit][ilor de alimenta[ie public], potrivit clasific]rii activit][ilor din
economia na[ional] - CAEN, aprobat] prin Hot]rârea Guvernului nr.656/1997, cu modific]rile ulterioare, în grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri \i alte activit][i de servire a b]uturilor \i 932 - Alte activit][i recreative \i distractive, pe raza comunei PLOPI|.
Art.2. Agen[ii economici care desf]\oar] activit][i de alimenta[ie public] în comuna PLOPI| au obliga[ia de a ob[ine acordul autorit][ii
administra[iei publice locale. Acest acord se va materializa prin eliberarea de c]tre prim]ria comunei PLOPI| a unei autoriza[ii pentru desf]\urarea
activit][ii de alimenta[ie public], precum \i a avizului pentru programul de func[ionare.
Art.3. (1) Pe teritoriul administrativ al comunei PLOPI| se elibereaz] autoriza[ii pentru desf]\urarea de activit][i de alimenta[ie public] potrivit clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, aprobat] prin H.G. nr.656/1997, cu modific]rile ulterioare, în clasa 5530 Restaurante \i 5540 - Baruri, pentru structuri de vânzare cu sediu fix.
(2) Programul de func[ionare al structurilor de vânzare în care se desf]\oar] activit][i de alimenta[ie public] se avizeaz] de c]tre primarul
comunei PLOPI|.
(3) În cazul transferului, mut]rii sau extinderii unui exerci[iu comercial, sau în cazul modific]rilor aduse structurii de vânzare, în termen de
15 zile este necesar] solicitarea emiterii unei noi autoriza[ii sau completarea/modificarea autoriza[iei ini[iale.
(4) Autoriza[iile \i programul de func[ioanre se vizeaz] anual, la împlinirea unui an calandaristic de la eliberarea/viza precedent].
B. DEFINIREA UNOR TERMENI:
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Art.4. (1) În în[elesul prezentului regulament, urm]torii termeni se definesc astfel:
consumator: orice persoan] fizic] sau grup de persoane fizice constituite în asocia[ii care cump]r], dobânde\te, utilizeaz] ori consum]
produse sau servicii în afara activit][ii profesioanle;
comerciant: - persoan] fizic] sau juridic] autorizat] s] desf]\oare activit][i de comercializare a produselor \i serviciilor de pia[];
exerci[iu comercial: - una sau mai multe activit][i de comercializare cu ridicata, cu am]nuntul, de tip cash&carry, de alimemnta[ie public],
precum \i serviciilor desf]\urate de un comerciant;
comer[ cu ridicata/de gros:- activitatea desf]\urat] de comercian[ii care cump]r] produse în cantit][i mari în scopul revânz]rii acestora în
cantit][i mai mici altor comercian[i sau utilizatori profesionali \i colectivi;
comer[ cu am]nuntul/de detail: - activitatea desf]\urat] de comercian[ii care vând produse, de regul] direct consumatorilor pentru uzul
personal al acestora;
comer[ ambulant: - activitatea de comercializare cu am]nuntul realizat] prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile,
chio\curi mobile sau în vehicule special amenajate;
serviciu de alimenta[ie public]: - activitatea de preg]tire, preparare, prezentare \i servire a produselor \i b]uturilor pentru consumul
acestora în unit][i specializate sau la domiciliul/locul de munc] al consumatorilor
serviciu de pia[]: - orice ac[iune sau presta[ia care face obiectul vânz]rii - cump]r]rii pe pia[] \i care nu are drept consecin[] transferul
propriet][ii asupra unui bun corporal, efectuat] în scopul satisfacerii unor necesit][i ale consumatorilor;
structur] de vânzare: spa[iu de desf]\urare a unuia sau mai multor exerci[ii comerciale;
suprafa[] de vânzare: -suprafa[] destinat] accesului consumatorilor pentru achizi[ionarea produsului/serviciului, expunerii produselor
oferite, pl][ii acestora \i circula[iei personalului angajat pentru derularea activit][ii. Nu constituie suprafe[e de vânzare cele destinate depozit]rii \i
p]str]rii m]rfurilor, produc[iei, birourilor \i anexelor;
structur] de vânzare cu suprafa[a mic]: structur] de vânzare având o suprafa[] de vânzare de pân] la 400 mp inclusiv ;
structur] de vânzare cu suprafa[a medie: structur] de vânzare având o suprafa[] de vânzare cuprins] între 400-1000 mp inclusiv ;
structur] de vânzare cu suprafa[a mare : structur] de vânzare având o suprafa[] de vânzare mai mare de 1000 mp ;
centru comercial : structur] de vânzare cu suprafa[] medie sau mare în care se desf]\oar] activit][i de comercializare cu am]nuntul de
produse, servicii de pia[] \i de alimenta[ie public], ce utilizeaz] o infrastructur] comun] \i utilit][i adecvate. Suprafa[a de vânzare a unui centru
comercial este rezultat] din suma suprafe[elor de vânzare cu am]nuntul de produse \i servicii de pia[] \i de alimenta[ie public] cuprins] în acesta;
supermagazin : structur] de vânzare cu am]nuntul , cu suprafa[] mare, de peste 2.500 mp, reprezentativ] pentru comer[ul cu m]rfuri
alimentare, având drept caracteristici : autoservirea, plata m]rfurilor la casele de marcat amplasate la ie\ire, construc[ia, de obicei, pe un singur
nivel, amplasarea, de regul], în zonele de locuin[e ;
hipermagazin : structur] de vânzare cu am]nuntul, cu suprafa[] mare, de peste 2.500 mp, care comercializeaz] un mare sortiment de
m]rfuri alimentare \i nealimentare \i are caracteristici : prezen[a tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânz]tori, case de marcat amplasate la ie\irea
din fluxul de autosrvire, sector de alimenta[ie public] reprezentat prin mai multe s]li de consuma[ie, construc[ia de obicei, pe un singur nivel,
amplasate în zonele periferice ale unit][ii administrativ - teritoriale sau în marile centre comerciale, un mare num]r de locuri de parcare ;
comer[ în zone publice : activitatea de comercializare a produselor \i serviciilor desf]\urat] permanent sau sezonier în pie[e, târguri,
oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, g]ri, autog]ri, drumuri publice \i str]zi sau în orice zon] de alt] natur] destinat] folosin[ei publice ;
spa[iu comercial : - spa[iu destinat actelor \i faptelor de comer[ a\a cum sunt definite la art.3 din Codul Comercial ;
spa[iu pentru prest]ri servicii : - spa[iu destinat prest]rii de servicii c]tre persoane fizice sau persoane juridice ;
comer[ de gros cash&carry/form] de comer[ cu autoservire pe baz] de legitima[ie de acces : - activitatea desf]\urat] de comercia[ii care
vând m]rfuri prin sistemul de autoservire c]tre persoane juridice sau persoane fizice autorizate \i asocia[ii familiale autorizate conform legii,
înregistrate în baza de date a vânz]torului, în scopul revinz]ri \i/sau prelucr]rii, precum \i al utiliz]rii acestora ca produse consumabile.
(2) Defini[iile termenilor din alte acte normative în vigoare care privesc activitatea comercial] se aplic] \i în cazul prezentului regulament.
Capitolul II. Cerin[e \i criterii ce trebuie îndeplinite în vederea eliber]rii autoriza[iei pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie
public] în comuna PLOPI|
Art.5.(1). Agen[ii economici care desf][oar] activit][i de alimenta[ie public], au obliga[ia ob[inerii autoriza[iei pentru desf]\urarea acestor
activit][i, precum \i a avizului pentru programul de func[ionare.
(2) Autoriza[ia se va elibera pentru fiecare structur] de vânzare cu sediu fix al agen[ilor economici.
(3) Sediile sociale nu sunt supuse autoriz]rii.
(4) Exercitarea de activit][i comerciale cu produse din sectorul alimentar \i de alimenta[ie public] necesit] cuno\tin[e de specialitate \i se
efectueaz] cu personal calificat conform prevedrilor O.G. nr.99/2000, republicat].
(5) Respingerea cererii de eliberare a autoriza[iei trebuie motivat] \i poate fi contestat] potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/
2004, cu modific]rile ulterioare.
Art.6. (1) Criteriile în baza c]rora se vor elibera autoriza[iile pentru agen[ii economici care desf]\oar] activit][i de alimenta[ie public] în
comuna PLOPI|, sunt urm]toarele:
a) s] nu contravin] planului general de dezvoltare urban] \i criteriilor generale privind determinarea zonelor \i locurilor de vânzare din localit][i;
b ) s] nu aduc] prejudicii spa[iilor aflate în incinta sau în apropierea unor cl]diri de valoare arhitectonic] deosebit] ori cu valoare de patrimoniu;
c) s] desf]\oare activitatea în spa[ii care s] se armonizeze cu arhitectura zonal];
d ) s] se respecte armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
e) s] nu fie afectat] negativ circula[ia pietonal] \i circula[ia autovehiculelor în zonele respective;
f) s] se desf]\oare o activitate civilizat] care s] respecte normele de convie[uire social], ordine \i lini\te public].
(2) Pentru spa[iile situate în cl]diri colective, schimbarea destina[iei locuin[elor precum \i a spa[iilor cu alt] destina[ie situate în cl]diri colective
se poate face numai în baza documentelor de urbanism prev]zute de lege, cu acordul adun]rii generale a asocia[iei de proprietari \i a proprietarilor
direct afecta[i, conform cu prevederile Legii locuin[ei nr.114/1996, republicat], cu complet]rile \i modific]rile ulterioare, precum \i a prevederilor
Legii.nr.196/2018 privind înfiin[area, organizarea \i func[ionarea asocia[iilor de proprietari \i administrarea condominiilor.
Art.7. - Alte cerin[e ce trebuie îndeplinite de c]tre comercian[i, în vederea eliber]rii autoriza[iei pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie
public] în comuna PLOPI|:
a) s] fac] dovada de[inerii legale a spa[iului în care se desf]\oar] activitatea \i s] prezinte documentele de urbanism necesare conform
prevederilor legale;
b ) s] fac] dovada de[inerii contractului de prest]ri servicii salubrizare;
c) s] asigure îndeplinirea tuturor condi[iilor stabilite de lege în vederea desf]\ur]rii unei activit][i corespunz]toare, care s] nu prejudicieze
spa[iile învecinate sau desf]\urarea normal] a activit][ii acestora;
Capitolul III. Metodologia de eliberare a autoriza[iilor pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public] în structuri de vânzare cu sediu fix
Art.8. - În vederea ob[inerii autoriza[iei pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public], în structuri de vânzare cu sediu fix se vor anexa
în copie documentele prev]zute mai jos:
1. Cerere pentru eliberarea autoriza[iei - formular tip.
2. Act constitutiv al societ][ii sau autoriza[ie emis] în baza OUG 44/2008 ;
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3. Certificat de înregistrare în Registrul Comer[ului.
4. Anex] la certificatul de înregistrare sau certificat constatator emis în temeiul Legii nr.359/2004, dup] caz;
5. Acte doveditoare a dreptului de folosin[] a spa[iului \i terenului, plan de situa[ie, documente de urbanism pentru construc[iile noi sau care
au suferit modific]ri (certificat de urbanism, autoriza[ie de construire, proces- verbal de recep[ie la terminarea lucr]rilor);
6. Cerere pentru avizarea programului de func[ionare;
7. Acorduri ale vecinilor limitrofi (cu care se învecineaz] pe plan orizontal \i vertical), sub semn]tur] privat], referitor la programul de
func[ionare - formular tip; aceste acorduri sunt necesare pentru toate unit][ile situate în cl]diri colective, în cazul în care se solicit] program de
func[ionare peste ora 22,00.;
8. Declara[ie pe proprie r]spundere privind încadrarea pe tipuri a unit][ii de alimenta[ie public] pentru unit][ile neincluse în structurile de
primire turistice, conform H.G. nr.843/1999 sau certifcat emis de Ministerul Tursimului care atest] categoria locului pentru unit][ile incluse în
structurile de primire turistice;
9. Contract pentru prest]ri servicii salubrizare;
10. Tabel vizat de comerciant cu personalul angajat \i dovada îndeplinirii cerin[elor profesionale pentru acesta, în efectuarea de activit][i de
alimenta[ie public], conform art.5 alin.(3) din O.G. nr.99/2000.
11. Dovada achit]rii taxei pentru eliberarea autoriza[iei privind desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public] \i a aviz]rii programului de func[ionare.
Art.9. Dup] înregistrarea cererii la prim]ria comunei PLOPI|, în maxim 30 de zile o comisie numit] prin dispozi[ia primarului, se va deplasa
la exerci[iul comercial pentru care se solicit] autorizarea pentru a constata dac] sunt îndeplinite condi[iile pentru autorizare. Comisia va întocmi un
proces - verbal de constatare în dou] exemplare semnate de c]tre reprezentantul agentului economic în prezen[a c]ruia s-a efectuat constatarea, un
exemplar fiindu-i înmânat acestuia.
În cazul în care comisia a propus autorizarea, procesul verbal reprezint] dovada autoriz]rii pân] la emiterea autoriza[iei de c]tre Prim]ria
comunei PLOPI|, dar nu mai mult de 30 de zile de la data înregistr]rii cererii de autorizare.
Art.10. - Cererile pentru eliberarea autoriza[iilor pot fi respinse în urm]toarele cazuri:
a) contravin planului general de dezvoltare urban] \i criteriilor generale privind determinarea zonelor \i locurilor de vânzare din localit][i;
b ) aduc prejudicii spa[iilor aflate în incinta sau în aproprierea unor cl]diri de valoare arhitectonic] deosebit] ori cu valoare de patrimoniu;
c) activitatea se desf]\oar] în spa[ii improvizate sau care nu se armonizeaz] cu arhitectura zonal];
d ) nu se respect] dispozi[iile prezentului regulament.
Capitolul IV: Programe de func[ionare
Art.11. (1) Unit][ile care desf]\oar] activit][i de alimenta[ie public] pot fi deschise publicului în toate zilele s]pt]mânii.
(2) Fiecare agent economic î\i stabile\te programul de func[ionare cu respectarea prevederiolor înscrise în legisla[ia muncii \i cu condi[ia
respect]rii reglement]rilor în vigoare privind lini\tea \i ordinea public] \i în conformitate cu solicit]rile autorit][ilor administra[iei publice locale
privind continuitatea unor activit][i, comerciale sau de prest]ri servicii, în func[ie de necesit][ile consumatorilor.
(3) Formularele tip privind acordul vecinilor limitrofi vor fi puse la dispozi[ie de c]tre prim]ria comunei PLOPI| \i vor fi depuse odat] cu
documenta[ia necesar] ob[inerii autoriza[iei.
(4) În situa[ia în care agen[ii eonomici nu vor putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, din diverse motive bine întemeiate, agentului
economic i se va aviza un program de func[ionare provizoriu pe o perioad] de 60 de zile. În cazul apari[iei unor reclama[ii referitoare la
disconfortul produs vecinilor prin desf]\urarea activit][ii în structura de vânzare respectiv], programul de func[ionare va fi restrâns în mod
corespunz]tor, în vederea asigur]rii lini\tii \i ordinii publice \i a confortului vecinilor.
Art.12. (1) Programul de func[ionare se afi\eaz] la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat s] asigure
respectarea acestuia.
(2) Programul de func[ionare se vizeaz] anual, odat] cu vizarea anual] a autoriza[iei, la cererea scris] a reprezentantului agentului economic
\i în baza certificatului constatator emis de O.R.C în temeiul Legii nr.359/2004, pentru fiecare structur] cu sediu fix.
Art.13. În cazul unor reclama[ii care se dovedesc a fi întemeiate, programul de func[ionare avizat ini[ial poate fi modificat, prin Dispozi[ia
primarului comunei PLOPI|.
Capitolul V: Formulare tip
Art.14. Formulare tip ale cererilor, autoriza[iilor, avizelor, acordurilor \i proceselor verbale de constatare necesare sunt anexe ale prezentului
regulament.
Art.15. (1) Autoriza[ia pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public] în comuna PLOPI| va cuprinde urm]toarele elemente:
a) num]rul \i data eliber]rii
b ) firma/denumirea \i forma de organizare: societate comercial]- asocia[ie familial]- persoan] fizic];
c) adresa sediului social;
d ) num]rul de înregistrare în registrul Comer[ului \i codul unic;
e) unitatea/structura de vânzare \i adresa acestuia;
f) activitatea ce se desf]\oar] în unitatea/strutura de vânzare
g ) tipul unit][ii/structurii de vânzare (mic], medie, mare);
h ) suprafa[a unit][ii/structurii de vânzare
i) men[iuni:
@@Nu este transmisibil]. Nu se admit \ters]turi.@@
@@Vizarea autoriza[iei se face la împlinirea unui an calendaristic@@
@@Autoriza[ia poate fi suspendat]/anulat] în condi[iile legii@@
(2) Autoriza[ia va cuprinde pe verso men[iuni privind modificarea/viza anual] a autoriza[iei.
Capitolul VI. Taxe
Art.16. (1) Pentru anul 2019 taxa pentru eliberarea/vizarea anual] a autoriza[iei privind desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public], se
stabile\te astfel:
a) 100 lei, pentru o suprafa[] de pân] la 500 m2, inclusiv;
b) 300 lei pentru o suprafa[] mai mare de 500 m2.
(2) Pentru anul 2019 taxa privind programul de func[ionare se stabile\te astfel:
- pentru eliberarea avizului pentru programul de functionare : 10 lei;
- pentru modificarea programului de functionare : 10 lei.
(3) Taxele aferente eliber]rii/viz]rii anuale a autoriza[iilor pentru desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public] \i avizarea programului de
func[ionare vor fi stabilite anual prin hot]râre a consiliului local.
(4) Taxele prev]zute la alin. (1) - (3) se achit] pentru fiecare structur] de vânzare cu sediu fix, la data înregistr]rii cererii pentru eliberarea/
vizarea anual] a autoriza[iei, la prim]ria comunei PLOPI|. O copie a documentului de plat] anexându-se la cererea de autorizare/vizare anual].
Capitolul VII. Sanc[iuni \i contraven[ii.
Art.17. Constituie contraven[ii urm]toarele fapte s]vâr\ite de agentul economic, dac] acestea nu au fost s]vâr\ite în astfel de condi[ii încât,
potrivit legii penale, s] constituie infrac[iuni \i se sanc[ioneaz] dup] cum urmeaz]:
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a) nevizarea la termen a autoriza[iei se sanc[ioneaz] în acela\i mod ca \i desf]\urarea exerci[iului comercial în lipsa acesteia;
b ) afi\area unui alt program de func[ionare decât cel vizat, cu amend] de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice autorizate/asocia[iile
familiale \i de la 400 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice. Contravenientul poate s] achite în termen de 48 de ore de la data înmân]rii sau
comunic]rii, jum]tate din minimul amenzii.
Art.18.Sanc[iunea stabilit] trebuie s] fie propor[ional] cu gradul de pericol social al faptei s]vâr\ite.
Art.19. Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor din prezentul regulament se face de c]tre persoanele împuternicite prin dispozi[ia
Primarului comunei PLOPI|.
Art.20. Pe lâng] amenzile contraven[ionale prev]zute mai sus, se pot aplica \i sanc[iunile contraven[ionale complementare, conform legisla[iei
în domeniu.
Capitolul VIII. Dispozi[ii finale \i tranzitorii
Art.21. Agen[ii economici care la data intr]rii în vigoare a prezentului @@Regulament@@ desf]\oar] activit][i de alimenta[ie public] pe raza
comunei PLOPI|, potrivit clasific]rii activit][ilor din economia na[ional] - CAEN, aprobat] prin H.G. nr.656/1997, cu modific]rile ulterioare, în
clasa 5530 - restaurante \i 5540 - baruri, au obliga[ia ob[inerii autoriza[iilor prev]zute de prezentul @@Regulament@@.
Art.22. Prevederile prezentului regulament se completeaz] cu dispozi[iile urm]toarelor acte normative:
==> O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor \i serviciilor de pia[], aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr.650/2002;
==> H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000;
==> O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven[iilor, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr.180/2002;
==> H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comer[ului cu produse \i servicii de pia[] în unele zone publice;
==> Legea nr.12/1990 privind protejarea popula[iei împotriva unor activit][i comerciale ilicite, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
==> Legea nr.61/1991 pentru sanc[ionarea faptelor de înc]lcare a unor norme de convie[uire social], a ordinii \i lini\tii publice, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.

Anexa nr.1
la Regulament
FORMULAR CERERE PENTRU AUTORIZAREA DESF}|UR}RII ACTIVIT}{II DE ALIMENTA{IE PUBLIC},
ÎN COMUNA PLOPI|
C]tre,
PRIM}RIA COMUNEI PLOPI|
Domnului Primar,
Subscrisa S.C./P.F./A.F.............................................................................................................., înmatriculat] în Registrul Comer[ului
cu nr................................................., CUI............................., având sediul social în localitatea................................................,
str................................................., nr............., bl........., sc........, ap........., tel..............................................................., reprezentat]
prin............................................................ în calitate de.........................................,
prin prezenta v] rog s] aproba[i eliberarea autoriza[iei pentru desf]\urarea activit][ii
de............................................................................. în conformitate cu H.C.L. nr........./2019 pentru unitatea/structura de vânzare
situat] în comuna PLOPI|, sat.................................................. str................................................., nr............., bl......, sc........, ap.......
Suprafa[a structurii de vânzare este...................... mp.
Anexez urm]toarele documente :
1. Act constitutiv al societ][ii sau autoriza[ie emis] în baza OG nr.44/2008;
2. Certificat de înregistrare în Registrul Comer[ului.
3. Anex] la certificatul de înregistrare sau certificat constatator emis în temeiul Legii nr.359/2004, dup] caz;
4. Acte doveditoare a dreptului de folosin[] a spa[iului \i terenului, plan de situa[ie, documente de urbanism pentru
construc[iile noi sau care au suferit modific]ri (certificat de urbanism, autoriza[ie de construire, proces- verbal de recep[ie la
terminarea lucr]rilor);
5. Cerere pentru avizarea programului de func[ionare;
6. Acorduri ale vecinilor limitrofi (cu care se învecineaz] pe plan orizontal \i vertical), sub semn]tur] privat], referitor
la programul de func[ionare - formular tip; aceste acorduri sunt necesare pentru toate unit][ile situate în cl]diri colective, în
cazul în care se solicit] program de func[ionare peste ora 22,00;
7. Declara[ie pe proprie r]spundere privind încadrarea pe tipuri a unit][ii de alimenta[ie public] pentru unit][ile neincluse
în structurile de primire turistice, conform H.G. nr.843/1999 sau certificat emis de Ministerul Tursimului care atest] categoria
locului pentru unit][ile incluse în structurile de primire turistice;
8. Contract pentru prest]ri servicii salubrizare;
9. Tabel vizat de comerciant cu personalul angajat \i dovada îndeplinirii cerin[elor profesionale pentru acesta, în
efectuarea de activit][i de alimenta[ie public], conform art.5 alin.(3) din O.G. nr.99/2000.
10. Dovada achit]rii taxei pentru eliberarea autoriza[iei privind desf]\urarea activit][ii de alimenta[ie public] \i a aviz]rii
programului de func[ionare.
Data :.............................

Semn]tura (\tampila)
........................................................
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Anexa nr.2
la Regulament
FORMULAR CERERE PENTRU AVIZAREA PROGRAMULUI DE FUNC{IONARE
C]tre,
PRIM}RIA COMUNEI PLOPI|
DOMNULUI Primar,
S.C./P.F./A.F.________________________________________________
înmatriculat] în Registrul Comer[ului cu nr. _________________________ CUI _________________ având sediul
social în localitatea ____________ str. _____________________ nr________, bl______, sc_______,ap________, tel
___________________reprezentat] prin ___________________________ în calitate de __________________,
solicit]m avizarea urm]torului program de func[ionare:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
pentru punctul de lucru ___________________________________, situat în com. PLOPI|, sat. ____________________
nr. ____, pentru desf]\urarea activit][ii de ______________________________________ în conformitate cu H.C.L. nr........./
2019.
Data……………

Semn]tura (\tampila)…………
Anexa nr.3
la Regulament

FORMULAR PENTRU ACORDUL VECINILOR LIMITROFI REFERITOR LA PROGRAMUL DE
FUNC{IONARE DUP} ORA 22.00
ACORD
Subsemnatul…………………………....................................cu domiciliul în com. PLOPI|, sat.....................................
str……………......nr……., posesor al actului de identitate seria….., nr………………. eliberat de................. ………............., la
data de ……………,
în calitate de vecin limitrof al unit][ii/structurii de vânzare………………………apar[inând................................., situat] în
loc.........................., str…………................... nr….....
SUNT DE ACORD cu practicarea activit][ii / exerci[iului comercial de ……………………..
dup] urm]torul program de func[ionare:
……………………………………..........…
……………………………………………….
……………………………………………….
Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliber]rii avizului programului de func[ionare \i autoriza[iei pentru
structura mai sus men[ionat].
Data:......................

Semn]tura.......................................
Anexa nr.4
la Regulament
PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
NR......./.......................

Subsemna[ii...............................................................................................................................,reprezentan[i ai Prim]riei comunei
PLOPI|, ne-am deplasat la SC/AF/PF............................................cu sediul social în localitatea............................................,
str.............................................., nr.........., bl.........., sc.,.........., ap........., \i am verificat unitatea/sructura de vânzare situat] în
comuna PLOPI| sat.................................., str.............................., nr............... cu profil de alimenta[ie public], ocazie cu care am
constatat urm]toarele:
SC/AF/PF............................................ de[ine:
- certificat de înregistrare la O.C.R. nr...................................... C.U.I.......................................
- denumirea unit][ii/structurii de vânzare...........................................................................
- codul activit][ii conform clasific]rii CAEN.....................................................................
- tipul unit][ii, conform încadr]rii pe tipuri.........................................................................
- tipul structurii de vânzare (mic], medie, mare)................................................................
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-

suprafa[a structurii de vânzare.......................................................................................
programul de func[ionare propus......................................................................................
...........................................................................................................................................
Observa[ii:................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Fa[] de cele mai sus, propunem autorizarea/respingerea cererii pentru autorizarea exerci[iului comercial cu profil de
alimenta[ie public] men[ionat mai sus.
În situa[ia propunerii autoriz]rii, prezentul proces-verbal reprezint] dovada autoriz]rii pân] la emieterea de c]tre prim]ria
comunei PLOPI| a autoriza[iei, conform HCL nr...../2019. dar nu mai mult de 30 de zile de la data înregistr]rii cererii de autorizare.
Men[iuni:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Numele \i prenumele
Reprezentan[ilor Prim]riei comunei PLOPI|

Numele \i prenumele
reprezentantului unit][ii
Anexa nr.5
la Regulament

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
COMUNA PLOPI|
PRIMAR
AUTORIZA{IA
Nr................. din.........../............/...................
Având în vedere prevederile art.475 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal modificat] \i completat] , precum
\i cererea nr.........../................... adrersat] prim]riei comunei PLOPI| de c]tre......................................................., cu sediul social în
localitatea............................................, str.............................................., nr.........., jud................................, tel...................................,
înregistrat] la Oficiul Registrului Comer[ului sub nr......................................., CUI.........................................., reprezentat
prin........................................ în calitate de.............................;
V]zând procesul - verbal de constatare nr.............../.........................
În temeiul Hot]rârii Consiliului local nr......./........... \i art.63 alin.(1) lit. d) \i alin.(5) lit. g) din Legea nr.215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat] ;
AUTORIZ}M:
desf]\urarea urm]torului exerci[iu comercial cu profil de alimenta[ie public]:
1. Denumirea unit][ii............................................................................
2. Codul CAEN....................................................................................
3. Tipul unit][ii de alimenta[ie public].................................................
4. Tipul structurii de alimenta[ie public] (mic], medie, mare)...........
5. Suprafa[a........................................................................................
6. Adresa..............................................................................................
Men[iuni :
- *Nu este transmisibil]. Nu se admit \ters]turi.@@
- @@Vizarea autoriza[iei se face la împlinirea unui an calendaristic.@@
- @@Autoriza[ia poate fi suspendat]/anulat] în condi[iile legii@@
- @@Orice modificare survenit] în datele men[ionate în autoriza[ie va fi adus] la cuno\tin[a emitentului în termen de
maxim 15 zile.@@
PRIMAR,

SECRETAR,

7. Men[iuni privind modificarea/viza anual] a autoriza[iei
Nr.
Crt.

Men[iuni privind modificarea/viza anual]

Motivul de fapt \i de
drept

Semn]turi autorizate
Data înscrierii men[iuni

pentru înscrierea
men[iunilor
Primar,
Secretar,
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Anexa nr.6
la Regulament
AVIZ
PROGRAM DE FUNC{IONARE
Nr........... din.....................
Având în vedere cererea S.C./P.F./A.F.................................................................., înregistrat] la Oficiul Registrului Comer[ului
sub nr......................................., CUI.........................................., având sediul social în localitatea............................................,
str.............................................., nr........., jud................................, tel................................... reprezentat prin........................................ în
calitate de.............................
În conformitate cu H.C.L. nr....../2019, pentru unitatatea /structura de vânzare...........................................................................,
situat] în comuna PLOPI| sat....................., str.............................................., nr..........
Aviz]m urm]torul program de func[ionare:
luni............................
joi.................................
mar[i..........................
vineri............................
miercuri......................
sâmb]ta........................
duminica................................
PRIMAR,

SECRETAR,

Men[iuni privind modificarea/viza anual] a autoriza[iei.
Nr.
Crt.

Men[iuni privind modificarea/viza anual]

Motivul de fapt \i de
drept

Semn]turi autorizate
Data înscrierii men[iuni

pentru înscrierea
men[iunilor
Primar,
Secretar,

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.5
din 30.01.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare si func[ionare a
@@Serviciului de asisten[] comunitar]@@
Consiliul Local al Comunei Plopi\, JUDE{UL S}LAJ,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 260 din 25.01.2019 a domnului Criste Nicolae, 'n calitate de primar al comunei Plopi\ \i
raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 261/25.01.2019;
-Legea nr. 292/2011, privind asisten[a social], cu modific]rile ulterioare,
-Legea nr. 17/2000 a persoanelor vârstnice, republicat], modificat] \i completat];
-H.G.nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i regulamentelor cadru de organizare \i
func[ionare a serviciilor sociale;
Ordinul nr 2126/ 5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor v]rstnice, persoanelor f]r] ad]post, tinerilor care au p]r]sit sistemul de protec[ie a copilului \i a altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum \i pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în
sistem integrat.
Raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Plopi\;
"n temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit.d, alin.6 lit.a punct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat];
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HOT}R}|TE:
ART.1 Se aprob] conform Anexei nr.1, Regulamentul de organizare si func[ionare pentru @@Serviciul de asisten[]
comunitar]@@ din cadrul Centrului de servicii integrate medico-sociale.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei Plopi\ ;
ART.3. Prezenta hot]râre se comunic] la :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Plopi\;
- Dosar hot]râri;
- Centru comunitar de servicii integrate medico-sociale.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.5
din 30 ianuarie 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE
A SERVICIULUI DE ASISTEN{} COMUNITAR}
ART. 1. Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social @@Serviciu de asisten[] comunitar]@@ înfiin[at în
cadrul proiectului @@Calitate \i echitate în servicii integrate medico sociale@@ finan[at prin Programul de cooperare Elve[iano-Româno, componenta
@@Cre\terea accesului la servicii de s]n]tate \i sociale: servicii comunitare integrate de s]n]tate \i sociale@@, aprobat în vederea asigur]rii
func[ion]rii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor beneficiare la informa[ii
privind condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
ART. 2.Identificarea serviciului social
Serviciul social @@Serviciul de asisten[] comunitar]@@, cod serviciu social 8899CZ-PN-5, este înfiin[at ca structur] f]r] personalitate juridic]
\i este administrat de Comuna PLOPI|, CUI 4291956, acreditat] conform Certificatului de acreditare nr. 000795, de[ine Licen[] de func[ionare
provizorie nr.4257 din 6.07.2018. Serviciul se acord] în sistem integrat cu alte servicii de interes general în cadrul Centrului pentru servicii de
asisten[] comunitar] înfiin[at în cadrul proiectului @@Calitate \i echitate în servicii integrate medico sociale@@
ART. 3.Scopul serviciului social
Scopul serviciului de asisten[] comunitar] este de a contribui la cre\terea accesului la servicii de s]n]tate \i sociale a persoanelor aflate întro situa[ie de dificultate din Comuna PLOPI| în vederea dep]\irii acestor situa[ii, a prevenirii riscului de excluziune social], a promov]rii
incluziunii sociale \i a cre\terii calit][ii vie[ii acestora.
ART. 4.Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul de asisten[] comunitar] func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i func[ionare a serviciilor
sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, a prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribu[ii \i competen[e exercitate de Ministerul S]n]t][ii c]tre autorit][ile administra[iei publice locale, aprobat] prin Legea nr. 174/2011, cu
modific]rile ulterioare, precum \i a altor acte normative aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin 2126 din 5.11.2014, Anexa nr. 10.
(3) Serviciul social f]r] personalitate juridic] @@Serviciul de asisten[] comunitar]@@ este înfiin[at prin Hot]rârea Consiliului Local al Comunei
PLOPI| nr. 46 din 2.09.2016 \i func[ioneaz] în subordinea Consiliului Local;
ART. 5.Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul de asisten[] comunitar] se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care guverneaz] sistemul na[ional de
asistenta social], precum \i a principiilor specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale
ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum \i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciului de asisten[] comunitar] sunt urm]toarele:
a. func[ionarea în regim de interven[ie imediat], nefiind necesar] încheierea contractului de furnizare de servicii respectarea \i promovarea
cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b. interven[ia integrat];
c. flexibilitatea organiz]rii serviciului în locul unde este necesar] interven[ia;
d. posibilitatea prest]rii serviciilor f]r] evaluarea nevoilor persoanei, în func[ie de tipul de interven[ie, fiind suficient] înregistrarea
persoanelor în registrul de eviden[] sau în liste de prezen[];
e. promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situa[ii de dificultate;
f. promovarea comportamentului civic \i asumarea responsabilit][ii sociale de c]tre to[i actorii sociali, în vederea prevenirii situa[iilor de risc;
g. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
h. protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
i. încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
j. asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, \i asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
k. primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
l. promovarea rela[iilor de colaborare cu serviciul public de asisten[] social], precum \i cu to[i actorii sociali.
ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
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(1) Beneficiarii serviciilor de asisten[] comunitar] sunt:
Copii, adolescen[i \i tineri, adul[i, vârstnici, familii, grupuri sau comunit]ti aflate în situa[ie de nevoie/dificultate, izolare social], risc de
s]r]cie \i excluziune social] sau care sufer] de boli cronice \i care îndeplinesc condi[iile de eligibilitate cu respectarea misiunii/scopului
serviciului;
(2) Condi[iile de acces/admitere în centru sunt urm]toarele:
a) acte necesare:
* Cerere de admitere;
* Copia actului de identitate (Carte de identitate, certificat de na\tere) (dup] caz)
* Adeverinte de venit, daca este cazul
* Cupon de pensie daca este cazul
* Documente medicale, dac] este cazul
* Ancheta social] care s] ateste situa[ia de dificultate sau risc de excluziune social]
Serviciile în comunitate pot fi furnizate \i f]r] evaluare, inclusiv în situa[iile în care persoanele nu de[in acte de identitate. Serviciile în
comunitate pot fi furnizate f]r] evaluarea nevoilor persoanei, în func[ie de tipul de interven[ie, fiind suficient] înregistrarea persoanelor în
registrul de eviden[] sau în liste de prezen[]
b) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor
Sunt eligibili beneficiarii cu domiciliul în Comuna PLOPI| care se afl] în situa[ie de nevoie. . Conform Legii 292/2011 situa[ia de dificultate
este situa[ia în care se afl] o persoan] care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de via[], din cauze:
socioeconomice,
de s]n]tate,
\i/sau care rezult] din mediul social de via[] dezavantajat, \i-a pierdut sau limitat propriile capacit][i de integrare social];
"n situa[ia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane \i comunit][i, ca urmare a afect]rii majorit][ii membrilor lor.
Decizia de admitere/respingere se ia prin hotararea comisiei de admitere/respingere.
Beneficiarul nemul[umit de decizia coordonatorului centrului se poate adresa conducerii Comunei PLOPI| respectiv primarului acesteia.
Admiterea în cadrul centrului se realizeaz] cu încheierea unui contract de servicii.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor
Fiecare beneficiar prime\te serviciile în func[ie de nevoile individuale.
Serviciile pot înceta în urm]toarele condi[ii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost planificat serviciul;
b) cu acordul partilor privind încetarea contractului atunci când acesta a fost încheiat;
c) când scopul serviciului a fost atins;
d) de forta majora, daca este invocata
(4) Persoanele beneficiare de servicii de asisten[] comunitar] au urm]toarele drepturi:
a. s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b. s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care
li se aplic];
c. s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d. s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e. s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f. s] fie informa[i asupra situa[iilor de risc, precum \i asupra drepturilor sociale.
ART. 7 Activit][i \i func[ii
Principalele func[iile ale serviciului social sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea urm]toarele activit][i:
1. evaluare ini[ial]
2. elaborarea planului de interven[ie
3. aplicarea planului de interven[ie
4. integrare/reintegrare social]
5. asisten[] medical] primar]
b) de valorificare a poten[ialului membrilor comunit][ii în vederea prevenirii situa[iilor de neglijare, abuz, abandon, violen[], excluziune
social] etc., prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. activit][i de sensibilizare \i informare a popula[iei;
2. promovarea particip]rii sociale
3. derularea unor campanii de informare \i constientizare;
4. încheierea de parteneriate cu alti furnizori din domeniul socio-medical
5. organizarea de evenimente pentru vizibilitatea serviciilor
c) de informare a poten[ialilor beneficiari, institu[ii publice \i a publicului larg despre domeniul s]u de activitate \i de promovare a drepturilor
beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de prevenire a situa[iilor de dificultate în care
pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i
1. Elaborarea cartei drepturilor beneficiarilor
2. Instruirea personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor;
3. Organizarea unor zile festive, a zilelor de nastere \i onomastice
4. Sarbatorirea zilei internationale a copilului, a persoanelor varstnice;
5. Organizarea de expozitii cu obiecte realizate de beneficiari in cadrul serviciului;
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate;
3. monitorizarea serviciilor;
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4. Realizarea unor planuri pentru imbunatatirea serviciilor;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. Recrutarea \i selectia personalului calificat, motivarea acestuia \i instruirea continua a personalului;
2. Atragerea de finantari din diverse surse pentru sustinerea activitatilor;
3. Administrarea in conditii de cost eficienta a serviciului;
4. Intocmirea documentelor \i a evidentelor in conformitate cu cerintele legale;
ART. 8.Structura organizatoric], nr. de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul de asisten[] comunitar] func[ioneaz] cu un num]r total de 4 persoane, conform prevederilor HCL nr. 43/31.07.2017 din care:
a) personal de conducere: un asistent social care cumuleaz] \i atribu[iile coordonatorului de serviciu 1 persoan] ;
b) personal de specialitate de îngrijire \i asistenta: 3 persoane (1 asistent social, 1 asistent medical comunitar \i 1 medic având contract de servicii);
c) personal cu func[ii administrative, gospod]rire, între[inere repara[ii, deservire: 1 ingrijitor cu delegare de atributii privind igiena spatiilor
d) voluntari 1 persoan].
ART. 9.Personalul de conducere
(1) Conducerea serviciului se asigur] de c]tre asistentul social.
(2) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a. asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b. elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
d. colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile la ac[iuni care vizeaz] ameliorarea
asisten[ei sociale a grupurilor vulnerabile;
e. r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare
care s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
f. organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
g. întocme\te proiectul bugetului propriu al serviciului;
h. asigur] încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, dup] caz;
i. alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
ART. 10.Personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[]
(1) Personalul de specialitate este format din:
a. asistent social (263501);
b. asistent medical comunitar (325901);
c. medic de medicin] de familie (221108);
(2) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a. asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b. colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
c. monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d. întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
e.
alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
Atribu[iile asistentului social: realizeaz] informarea \i consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale, privind m]surile de sprijin în
vederea facilit]rii, integr]rii/reintegr]rii sociale \i inser[iei/reinser[iei familiale, completeaz] dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele
specifice de calitate; efectueaza evaluarea nevoilor beneficiarilor a situa[iei socio-economice \i a rela[iilor sociale ale acestuia, contribuie la
intocmirea planului de interven[ie, deruleaza activitati pentru integrarea sociala, terapia ocupationala \i ergoterapia beneficiarilor asistati in
serviciu, evalueaza satisfactia beneficiarilor, asigura managementul de caz, monitorizeaz] situa[iile de risc social, faciliteaz] accesul beneficiarilor
la activit][i comunitare, socializare \i activit][i culturale, acord] asisten[] \i suport pentru integrarea în comunitate, activit][i de petrecere a
timpului liber, promovarea incluziunii sociale, alte atribu[ii conform fi\ei postului
Atribu[iile asistentului medical comunitar: realizeaz] activit][ile de educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie privind prevenirea \i combaterea bolilor
transmisibile, educa[ie privind prevenirea \i combatearea consumului de alcool \i tutun, promovarea unui stil de via[] s]n]tos \i activ,
programeaz] accesul la servicii medicale, consulta[ii, investiga[ii, efectueaz] tratamentele prescrise, supravegheaz] starea de s]n]tate a beneficiarilor,
completeaz] componenta specific] atribu[iilor sale din fi\a de monitorizare, [ine eviden[a tratamentelor medicale acordate, înso[e\te beneficiarul
la controalele medicale, [ine leg]tura cu medicul de familie sau medicul specialist în scopul respect]rii prescrip[iilor medicale, monitorizeaz]
situa[iile de risc socio-medical, alte atribu[ii conform fi\ei postului.
Atribu[iile medicului: efectueaz] evaluarea medical] a nevoilor beneficiarilor, acord] consulta[ii medicale, asigur] stabilirea diagnosticului;
stabile\te tratamentele medicale, stabile\te dispozitive medicale necesare, contribuie la intocmirea planului de interven[ie, planifica \i deruleaza
activitati pentru asisten[a medical] a beneficiarilor asistati in centru, prescrie tratamentele, evalueaz] starea de s]n]tate a beneficiarilor, completeaz]
componenta specific] atribu[iilor sale din fi\a de monitorizare, reevalueaz] periodic nevoile medicale ale beneficiarilor, [ine leg]tura cu medicul
specialist în scopul respect]rii prescrip[iilor medicale, alte atribu[ii conform fi\ei postului.
ART. 11.Finan[area serviciului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acord]rii serviciilor sociale cel pu[in
la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor centrului se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) contribu[ia persoanelor beneficiare sau a între[in]torilor acestora, dup] caz;
b) bugetul local al comunei PLOPI|,
c) bugetul de stat;
d) dona[ii, sponsoriz]ri sau alte contribu[ii din partea persoanelor fizice ori juridice din [ar] \i din str]in]tate;
e) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
f) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.6
din 30.01.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a serviciului social furnizat la
domiciliu: @@Unitatea de îngrijire la domiciliu@@
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ,
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 262 din 25.01.2019 a domnului Criste Nicolae, 'n calitate de primar al comunei PLOPI| \i
raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr. 263/25.01.2019 ;
-Legea nr. 292/2011, privind asisten[a social], cu modific]rile ulterioare,
-Legea nr. 17/2000 a persoanelor vârstnice, republicat], modificat] \i completat];
-H.G.nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i regulamentelor cadru de organizare \i
func[ionare a serviciilor sociale;
Ordinul nr 2126/ 5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor v]rstnice, persoanelor f]r] ad]post, tinerilor care au p]r]sit sistemul de protec[ie a copilului \i a altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum \i pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în
sistem integrat.
Raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local PLOPI|;
"n temeiul prevederilor art.36 alin.4, lit.d, alin.6 lit.a punct.2 \i art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat] ;

HOT}R}|TE:
ART.1 Se aprob] conform Anexei nr.1, Regulamentul de organizare \i func[ionare a serviciului social furnizat la domiciliu:
@@Unitatea de îngrijire la domiciliu@@ din cadrul Centrului de servicii integrate medico-sociale.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei PLOPI|;
ART.3. Prezenta hot]râre se comunic] la :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei PLOPI|;
- Dosar hot]râri;
- Centru comunitar de servicii integrate medico-sociale.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.6
din 30 ianuarie 2019

REGULAMENT
de organizare \i func[ionare a serviciului social furnizat la domiciliu: @@Unitatea de îngrijire la domiciliu@@
ART. 1 Defini[ie
(1) Regulamentul de organizare \i func[ionare este un document propriu al serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice @@ Unitatea de îngrijire la domiciliu @@, înfiin[at în cadrul proiectului @@Calitate \i echitate in servicii integrate medico-sociale@@ finan[at
prin Organismul Intermediar Elvetian in colaborare cu Ministerul Sanatatii \i avand ca beneficiar UAT PLOPI|. ROF are ca scop asigurarea
func[ion]rii unit][ii de îngrijire la domiciliu, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile \i a asigur]rii accesului persoanelor
beneficiare la informa[ii privind condi[iile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât \i pentru angaja[ii unit][ii \i, dup] caz, pentru
membrii familiei beneficiarilor, reprezentan[ii legali/conven[ionali.
ART. 2.Identificarea serviciului social
Serviciul social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu din cadrul Centrului de servicii integrate medico-social, cod serviciu social
8810ID-I, înfiin[at \i administrat de furnizorul Comuna PLOPI| acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000795, de[ine licen[a de
func[ionare definitiv] seria LF nr. 0005813 , CUI 4291956, cu sediul în localitatea PLOPI|, nr. 134, comuna PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ.
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Sediul Unit][ii de îngrijire la domiciliu este stabilit in localitatea Iaz, Comuna Plopi\, Nr. 137 A, Jude[ S]laj, cod postal 457272.
ART. 3.Scopul serviciului social
Scopul serviciului social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu este de a men[ine persoanele vârstnice în mediul familiar de via[], o
perioad] cât mai lung] de timp, prin oferirea unui set de servicii \i presta[ii destinate asist]rii persoanei dependente la îndeplinirea actelor curente
de via[], mentinerea st]rii de s]n]tate, asigurarii unei vie[i decente \i demne.
ART. 4
Cadrul legal de înfiin[are, organizare \i func[ionare
(1) Serviciul social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu func[ioneaz] cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare \i
func[ionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modific]rile ulterioare, Legea nr. 197/2012, precum \i a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 2126 din 5.11.2014, Anexa nr. 8.
(3) Serviciul social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu din cadrul Centrului de servicii integrate medico-sociale este înfiin[at prin:
Hot]rârea Consiliului Local PLOPI| nr. 46 din 2 septembrie 2016.
ART. 5
Principiile care stau la baza acord]rii serviciului social
(1) Serviciul social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu se organizeaz] \i func[ioneaz] cu respectarea principiilor generale care
guverneaz] sistemul na[ional de asisten[] social], precum \i cu principiile specifice care stau la baza acord]rii serviciilor sociale prev]zute în
legisla[ia specific], în conven[iile interna[ionale ratificate prin lege \i în celelalte acte interna[ionale în materie la care România este parte, precum
\i în standardele minime de calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu sunt urm]toarele:
a. respectarea, cu prioritate, a dreptului de a tr]i în propria familie sau, dac] acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutiv] sau, dup]
caz, într-un mediu familial;
b. respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
c. protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament, participarea egal],
autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
d. asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
e. asistarea persoanelor f]r] capacitate de exerci[iu în realizarea \i exercitarea drepturilor lor;
f. ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de gradul s]u de
maturitate, de discern]mânt \i capacitate de exerci[iu;
g. facilitarea men[inerii rela[iilor personale ale beneficiarului \i a contactelor directe, dup] caz, cu fra[ii, p]rin[ii, alte rude, prieteni, precum
\i cu alte persoane fa[] de care acesta a dezvoltat leg]turi de ata\ament;
h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i. asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
j. preocuparea permanent] pentru identificarea solu[iilor de integrare în familie sau, dup] caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de
prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor persoanei beneficiare de a tr]i independent;
k. încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea situa[iilor de dificultate;
l. asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m. asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
n. primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social] \i implicarea activ]
în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
o. colaborarea unit][ii cu serviciul public de asisten[] social].
ART. 6
Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de @@Unitatea de îngrijire la domiciliu@@ sunt persoane vârstnice care îndeplinesc criteriile de
admitere în serviciu men[ionate mai jos;
? (2) Condi[iile de accesare a serviciilor sociale de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu sunt urm]toarele:
a) acte necesare:
cererea de admitere în serviciu;
copia BI/CI a beneficiarului;
copia BI/CI a reprezentantului legal, dup] caz;
adeverin[] de venit (cupon de pensie);
evaluarea prin care se atest] nevoia îngrijirii la domiciliu (anchet] social]);
planul indvidualizat de asisten[] \i îngrijire dac] exist];
b) criterii de eligibilitate:
s] fie persoan] vârstnic];
s] aib] domiciliul pe raza Comunei PLOPI|;
s] se afle într-o situa[ie care s] necesite îngrijirea la domiciliu.
nu realizeaz] venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare.
Documentele men[ionate mai sus din prezenta procedur] se vor depune la sediul @@Unit][ii de îngrijire la domiciliu@@. Acestea vor fi verificate
\i analizate de c]tre asistentul social care preia \i atribu[iile cordonatorului de servicii sociale. În urma acestei verific]ri se va lua o decizie carei va fi comunicat] beneficiarului.
Se va semna un contract de furnizare a serviciilor de îngrijire la domiciliu.
c) Serviciile se asigur] f]r] plata contribu[iei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei na[ionale de evaluare a nevoilor persoanelor
vârstnice, se încadreaz] în una dintre urm]toarele situa[ii:
-nu au venituri \i nici sus[in]tori legali;
-sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific]rile \i complet]rile
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ulterioare, sau realizeaz] venituri al c]ror cuantum se situeaz] sub nivelul indemniza[iei sociale pentru pensionari prev]zute de Ordonan[a de
urgen[] a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobat] prin Legea nr. 196/2009, cu modific]rile
ulterioare;
c) sus[in]torii legali ai persoanelor vârstnice realizeaz] venituri al c]ror cuantum se situeaz] sub cuantumurile veniturilor prev]zute mai sus.
Persoanele vârstnice care se încadreaz] în grila na[ional] de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndrept][ite s] beneficieze de serviciile
prev]zute la art. 8 lit. a) \i b) din Legea 17/2000 \i care realizeaz] venituri peste cele prev]zute la art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea 17/2000,
beneficiaz] de servicii cu plata unei contribu[ii, în procent de 2 % din veniturile ob[inute.
(3) Condi[ii de încetare a serviciilor:
Constituie motiv de încetare a prezentului contract urm]toarele:
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) acordul p]r[ilor privind încetarea contractului;
c) decesul beneficiarului;
d) for[] major], dac] este invocat];.
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de ras], sex, religie, opinie sau orice alt] circumstan[]
personal] ori social];
b) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interven[ia social] care
li se aplic];
c) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate \i primite;
d) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
e) s] fie proteja[i de lege atât ei, cât \i bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerci[iu;
f) s] li se garanteze demnitatea, intimitatea \i respectarea vie[ii intime;
g) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu au urm]toarele obliga[ii:
a) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la identitate, situa[ie familial], social], medical] \i economic];
b) s] participe, în raport cu vârsta, situa[ia de dependen[] etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s] contribuie, în conformitate cu legisla[ia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în func[ie de tipul serviciului \i de situa[ia lor
material];
d) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal];
e) s] respecte prevederile prezentului regulament.
ART. 7
Activit][i \i func[ii
Principalele func[ii ale serviciului social de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu sunt urm]toarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. reprezint] furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar];
2. asigur] furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului ,în baza contractului încheiat cu acesta;
3. organizeaz] activit][i de socializare in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul comunitar;;
b) de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit][ilor publice \i publicului larg despre domeniul s]u de activitate, prin
asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. s] informeze asigura[ii despre serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu cuprinse în pachetul de servicii, obliga[iile furnizorului;
2. acord] sprijin \i asisten[] de specialitate în vederea prevenirii situa[iilor care pun în pericol siguran[a beneficiarilor;
3. elaborareaz] rapoarte de activitate;
4. de a informa serviciul public de asisten[] în a c]rui raz] teritorial] locuie\te beneficiarul asupra nevoilor identificate \i serviciilor sociale
propuse a fi acordate.
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor \i a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum \i de
prevenire a situa[iilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului
acestuia, prin asigurarea urm]toarelor activit][i:
1. s] li se asigure dreptul de a beneficia de un num]r de ore de îngrijire corespunz]tor nevoilor persoanei vârstnice;
2. s] li se asigure dreptul de a beneficia \i de alte servicii sociale complementare destinate persoanelor vârstnice;
3 s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia de dificultate;
d) de asigurare a calit][ii serviciilor sociale prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evalu]ri periodice a serviciilor prestate;
3. monitorizeaz] perfectarea rapoartelor lunare de activitate a lucr]torilor sociali;
4. întocme\te proiecte \i programe proprii care s] asigure cre\terea calit][ii activit][ii;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale \i umane ale centrului prin realizarea urm]toarelor activit][i:
1. asigur] furnizarea serviciilor sociale cu titlu gratuit pentru persoanele care dispun de 5 ori mai mici decât nivelul venitului net lunar luat
în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoan] singur] ;
2. s] utilizeze contribu[ia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale
ART. 8
Structura organizatoric], num]rul de posturi \i categoriile de personal
(1) Serviciul social @@Unitate de îngrijire la domiciliu@@ func[ioneaz] în cadrul Centrului comunitar de servicii integrate medico - sociale cu
un num]r de 3 persoane cu contract de munc], conform prevederilor Hot]rârii Consiliului Local al Comunei PLOPI| nr. 43 din 27 noiembrie
2018, din care:
a) personal de conducere: coordonator unitate de ingrijire la domiciliu: - 1 asistent social care cumuleaz] sarcinile privind coordonarea
unit][ii de îngrijire la domiciliu cu cele de coordonator al centrului de îngrijiri medico-sociale;
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b) personal de specialitate de îngrijire \i asisten[]; personal de specialitate \i auxiliar: 1 îngrijitori la domiciliu, 1 asistent medical comunitar;
c) voluntari: 2
(2) Raportul angajat/beneficiar: 3 angaja[i/10 beneficiari.
ART. 9. Personalul de conducere este coordonatorul serviciului social, asistentul social
(1) Atribu[iile personalului de conducere sunt:
a) asigur] coordonarea, îndrumarea \i controlul activit][ilor desf]\urate de personalul serviciului \i propune organului competent sanc[iuni
disciplinare pentru salaria[ii care nu î\i îndeplinesc în mod corespunz]tor atribu[iile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furniz]rii
serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaboreaz] rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implement]rii obiectivelor \i întocme\te inform]ri pe care le
prezint] furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire \i perfec[ionare;
d) colaboreaz] cu alte centre/al[i furnizori de servicii sociale \i/sau alte structuri ale societ][ii civile în vederea schimbului de bune practici,
a îmbun]t][irii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calit][ii serviciilor, precum \i pentru identificarea celor mai bune servicii care
s] r]spund] nevoilor persoanelor beneficiare;
e) întocme\te raportul anual de activitate;
f) asigur] buna desf]\urare a raporturilor de munc] dintre angaja[ii serviciului/centrului;
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice \i a num]rului de personal;
h) desf]\oar] activit][i pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
i) ia în considerare \i analizeaz] orice sesizare care îi este adresat], referitoare la înc]lc]ri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului
pe care îl conduce;
j) r]spunde de calitatea activit][ilor desf]\urate de personalul din cadrul serviciului \i dispune, în limita competen[ei, m]suri de organizare
care s] conduc] la îmbun]t][irea acestor activit][i sau, dup] caz, formuleaz] propuneri în acest sens;
k) organizeaz] activitatea personalului \i asigur] respectarea timpului de lucru \i a regulamentului de organizare \i func[ionare;
l) reprezint] serviciul în rela[iile cu furnizorul de servicii sociale \i, dup] caz, cu autorit][ile \i institu[iile publice, cu persoanele fizice \i
juridice din [ar] \i din str]in]tate, precum \i în justi[ie;
m) asigur] comunicarea \i colaborarea permanent] cu serviciul public de asisten[] social] de la nivelul prim]riei \i de la nivel jude[ean, cu
alte institu[ii publice locale \i organiza[ii ale societ][ii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
n) nume\te \i elibereaz] din func[ie personalul din cadrul serviciului, în condi[iile legii;
o) întocme\te proiectul bugetului propriu al serviciului \i contul de încheiere a exerci[iului bugetar;
p) asigur] îndeplinirea m]surilor de aducere la cuno\tin[] atât personalului, cât \i beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de
organizare \i func[ionare;
q) asigur] încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
r) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
(2) Func[iile de conducere se ocup] prin concurs sau, dup] caz, examen, în condi[iile legii.
(3) Candida[ii pentru ocuparea func[iei de conducere trebuie s] fie absolven[i cu diplom] de înv][]mânt superior în domeniul asisten[]
social], cu vechime de minimum 1 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolven[i cu diplom] de licen[] ai înv][]mântului superior în domeniul
juridic, medical, economic \i al \tiin[elor administrative, cu experien[] de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sanc[ionarea disciplinar] sau eliberarea din func[ie a conduc]torilor institu[iei se face în condi[iile legii.
ART. 10.Personalul de specialitate de îngrijire
Echipa de îngrijire la domiciliu este compus] din îngrijitori calificati conform OG 129/2000 - Legea form]rii adul[ilor, asistentul medical
comunitar \i asistentul social ca manager de caz.
(1) Atribu[ii ale personalului de specialitate:
a) asigur] derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate
aplicabile \i a prezentului regulament;
b) colaboreaz] cu speciali\ti din alte centre în vederea solu[ion]rii cazurilor, identific]rii de resurse;
c) monitorizeaz] respectarea standardelor minime de calitate;
d) sesizeaz] conducerii centrului situa[ii care pun în pericol siguran[a beneficiarului, situa[ii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
e) întocme\te rapoarte periodice cu privire la activitatea derulat];
f) face propuneri de îmbun]t][ire a activit][ii în vederea cre\terii calit][ii serviciului \i respect]rii legisla[iei;
g) alte atribu[ii prev]zute în standardul minim de calitate aplicabil.
(2) Atribu[ii specifice ale asistentului social:
a) Informarea poten[ialilor beneficiari cu privire la serviciile sociale disponibile
b) Acordarea de asisten[] tehnic] poten[ialului beneficiar pentru întocmirea dosarului de solicitare a serviciilor
c) Evaluarea general] ini[ial] a poten[ialului beneficiar, evaluarea eligibilit][ii acestuia ca beneficiar de servicii sociale
d) Întocmirea anchetei sociale \i a propunerii privind preluarea sau nu in serviciile sociale furnizate
e) Identificarea problemelor persoanei vârstnice \i a speciali\tilor competen[i pentru rezolvarea acestora
f) Realizeaz] evaluarea social] a cazurilor
g) Incadrarea într-un grad de dependen[] a beneficiarului conform cu grila na[ional] de evaluare a nevoilor varstnicului
h) Particip] la întocmirea planului de servicii pentru fiecare beneficiar
i) Intocme\te în colaborare cu beneficiarul planul de îngrijire social]
j) Preg]te\te contractul de furnizare a serviciilor \i documentele anex]
k) Monitorizeaz] evolu[ia situa[iei beneficiarilor
l) Comunic] cu beneficiarul \i apar[in]torii acestuia în toate etapele furniz]rii serviciilor
m) Realizeaz] evalu]ri de etap] \i de bilan[ a situa[iei beneficiarilor
n) Asigur] respectarea valorilor \i principiilor sociale
o) Particip] la întâlnirile de lucru ale echipei multidisciplinare
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p) Colaboreaz] cu echipa de speciali\ti pentru acordarea de servicii corespunz]tor nevoilor beneficiarului
q) Identific] poten[iali beneficiari, analizeaz] nevoile comunit][ii pentru efectuarea de propuneri privind dezvoltarea serviciilor
(3) Atribu[ii specifice ale îngrijitorului la domiciliu:
a) Asigurarea igienei corporale pentru beneficiari: toaleta par[ial] sau totala; schimbarea lenjeriei de pat \i de corp; ajutor la imbracat \i
dezbracat; ajutor la satisfacerea necesitatilor fiziologice
b) Asigurarea alimentatiei corecte: ajutor la prepararea hranei; alimentarea persoanei, activ sau pasiv
c) Efectuarea unor activitati \i servicii menajere (curatenie, ajutor la spalat etc.) strict legate de buna desfasurare a actului de ingrijire
d) Efectuarea unor mobilizari active \i pasive
e) Alte servicii (cumparaturi, achitarea unor facturi), in limita timpului disponibil
f) Asigurarea unei comunicari permanente cu beneficiarul, antrenarea in activitati de natura sa-i pastreze tonusul psihic
g) Observarea oricaror modificari in starea generala a persoanei ingrijite \i aducerea lor la cunostinta membrilor echipei sau serviciilor de
urgenta dupa caz pentru consemnarea în registrul incidentelor
h) Consemnarea observatiilor zilnice despre starea benefciarilor
i) Participa la intalnirile derulate in cadrul echipei multidisciplinare; particip] la instruirile organizate în cadrul organiza[iei
(4) Atribu[ii specifice ale asistentului medical comunitar
a) contribuie la evaluarea medical] ini[ial] \i reevaluarea beneficiarilor
b) supravegheaz] starea de s]n]tate a beneficiarilor,
c) administreaz] tratamentul medicamentos conform prescrip[iilor medicale
d) faciliteaz] accesul la servicii medicale, consulta[ii, investiga[ii,
e) înso[e\te beneficiarul la controalele medicale,
f) [ine leg]tura cu medicul de familie sau medicul specialist în scopul respect]rii prescrip[iilor medicale,
g) realizeaz] activit][ile de educa[ie pentru s]n]tate, educa[ie privind prevenirea \i combaterea bolilor transmisibile, educa[ie privind
prevenirea \i combatearea consumului de alcool \i tutun, promovarea unui stil de via[] s]n]tos \i activ,
h) completeaz] componenta specific] atribu[iilor sale din fi\a de monitorizare,
i) monitorizeaz] situa[iile de risc medical,
j) alte atribu[ii conform fi\ei postului.
ART. 11. Finan[area centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri \i cheltuieli, serviciul social de îngrijire b]trâni la domiciliu are în vedere asigurarea resurselor necesare
acord]rii serviciilor sociale cel pu[in la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finan[area cheltuielilor se asigur], în condi[iile legii, din urm]toarele surse:
a) bugetul local al comunei PLOPI|;
b) bugetul Consiliului Jude[ean S]laj;
c) bugetul de stat;
d) fonduri externe rambursabile \i nerambursabile;
e) alte surse de finan[are, în conformitate cu legisla[ia în vigoare.
ART. 12. Dispozi[ii finale
a) Prezentul regulament are la baz] prevederile legisla[iei în vigoare \i este completat de c]tre aceasta.
b) Regulamentul va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi sau necesitatea complet]rii/modific]rii lui.
c) Regulamentul se comunic] tuturor persoanelor beneficiare prin afi\area la sediul unit][ii de îngrijiri la domiciliu, respectiv la Centrul de
servicii integrate medico-sociale cu sediul in localitatea Iaz, Comuna PLOPI|, nr. 137 A, Jude[ S]laj.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.8
din 30.01.2019
privind aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar
din comuna PLOPI| pentru anul \colar 2019-2020
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ;
Având în vedere:
- Avizul conform nr.12544 din 09.01.2019 al Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj;
- prevederile art.61, alin.2 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale;
- prevederile Ordinului MEN nr. 5235/2018 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de \colarizare pentru înv][]mântul preuniversitar de stat, eviden[a efectivelor de antepre\colari, pre\colari \i elevi
\colariza[i în unit][ile de înv][]mânt particular, precum \i emiterea avizului conform în vederea organiz]rii re[elei unit][ilor
de înv][]mânt preuniversitar pentru anul \colar 2019 - 2020 ;
-HG 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/pre\colar \i
stabilirea finan[]rii de baz] a unit][ilor de înv][]mânt preuniversitar de stat, care se asigur] din bugetul de stat, din sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/pre\colar;

17

V]zând dispozitiile art.36, alin.2, lit.d \i alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare

HOT}R}|TE:
Art.1.Se aprob] Re[eaua \colar] pentru unit][ile de înv][]mânt preuniversitar de stat din comuna PLOPI|, pentru anul
\colar 2019-2020, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei PLOPI|.
Art.3.Prezenta hot]râre se comunic] cu :
-Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Primarul comunei PLOPI|;
-Inspectoratul Scolar al Jude[ului S]laj;
-aducerea la cuno\tin[a public];
-dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
Anex]
la Hot]r`rea nr.8
din 30 ianuarie 2019

ORGANIZAREA RE{ELEI |COLARE A UNIT}{ILOR DE ÎNV}{}MÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA PLOPI|
PENTRU ANUL |COLAR 2019-2020
Re[ea \colar] în anul 2019-2020- comuna PLOPI|

Statutul unit][ii

Unitatea
administrativ teritorial]

|coala Gimnazial] Nr.1 PLOPI|

Unitate cu personalitate juridic]

PLOPI|

|coala Gimnazial] Iaz

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

|coala Gimnazial] Nr.1 F]getu

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

|coala Primara nr.2 F]getu

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

Gr]dini[a cu Program Normal Nr.1 PLOPI|

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

Gr]dini[a cu Program Normal Iaz

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

Gr]dini[a cu Program Normal Nr.1 F]getu

Structura \colar] arondat]

PLOPI|

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.12
din 20 februarie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza[i \i a cofinan[]rii de la bugetul local
pentru proiectul: @@MODERNIZARE STRADA MOGHIORU{A, LOCALITATEA PLOPI|,
COMUNA PLOPI|@@ ca urmare a actualizarii valorii cheltuielilor 'n conformitate cu prevederile
OUG nr. 114/2018 \i HG 937/2018
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ,
- Luând act de:
- Expunerea de motive a primarului comunei PLOPI| nr.409 din 19.02.2019 privind necesitatea adopt]rii prezentei hot]râri;
- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor nr. 410 din 19.02.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economic] \i social], buget, finan[e, servicii, comer[ \i
agricultur] a Consiliului Local;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului \i urbanism, administrarea domeniului public \i privat al
comunei, realizarea lucr]rilor publice, protec[ia mediului, turism \i arhitectur] a Consiliului Local;
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- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a actualizarii valorii cheltuielilor 'n conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018
\i HG 937/2018, 'n cadrul proiectului: @@MODERNIZARE STRADA MOGHIORU{A, LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|@@;
- Prevederile contractului de finan[are nr. 547/15.09.2016 (înregistrat la MDRAP) \i nr. 3397/06.10.2016 (înregistrat
la Comuna Plopi\);
- Prevederile art. 11 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
na[ional de dezvoltare local], cu modificarile \i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) \i art. 12 alin. (4) \i (5) din Ordinul Ministrul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na[ional de dezvoltare local], cu modificarile \i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 5 lit @@d@@ din Anexa 4 - METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investitii \i lucrari de interventii - lit (A) - Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum \i a structurii \i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii \i lucrari de interventii cu modificarile \i completarile ulterioare coroborate cu ale art.
15 alin. (1) litera (c) din Hot]rârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
- Prevederile art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat]
prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) \i art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu
modific]rile ulterioare, referitoare la contracte sau conven[ii;
- Prevederile art. 20 \i 21 litera (b) din Legea-cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) \i (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) \i ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea
nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor
normative, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modificarile \i completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i alin. (2) litera (e) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei
publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI| adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] actualizarea indicatorilor proiectului ca urmare a actualizarii valorii proiectului 'n conformitate cu
prevederile OUG nr. 114/2018 \i HG nr. 937/2018 pentru proiectul: @@MODERNIZARE STRADA MOGHIORU{A,
LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|@@, proiect finan[at 'n condi[iile Programului de dezvoltare local] - subprogramul
@@Modernizarea satului roam`nesc@@, instituit prin OUG nr. 28/2013 \i coordonat de c]tre Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i
Administra[iei Publice, respectiv se aprob] valoarea actualizata a proiectului 'n valoare totala de 796.313,23 lei (inclusiv
TVA), conform anexei la prezenta hot]r`re \i care cuprinde urm]toarele:
a) - cheltuieli finan[ate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLT}RII REGIONALE, ADMINISTRA{IEI PUBLICE
|I FONDURILOR EUROPENE, 'n suma de 760.602,45 lei (inclusiv TVA);
b) - cheltuieli finan[ate din bugetul local al COMUNEI PLOPI|, 'n sum] de 35.710,78 lei (inclusiv TVA).
Art.2. - Se aprob] finan[area cheltuielilor ce reprezint] cofinan[are \i care vor fi suportate din bugetul local al comunei
Plopi\ 'n cadrul proiectului: MODERNIZARE STRADA MOGHIORU{A, LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|@@, 'n
sum] total] de 35.710,78 lei (inclusiv TVA), conform anexei la prezenta hotarare, dup] cum urmeaz]:
a) - cheltuieli efectuate \i decontate din bugetul local al Comunei PLOPI| p`n] la data prezentei hot]r`ri, 'n sum] de
25.374,52 lei (inclusiv TVA).
b) - cheltuieli ce vor fi finan[ate \i decontate din bugetul local al Comunei Plopi\ pentru finalizarea inveti[iei, 'n sum] de
10.336,26 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Cu ducerea la 'ndeplinire a prezentei hot]r`ri se 'ns]rcineaz] Primarul Comunei PLOPI|, domnul Criste Nicolae.
Art.4. Hot]r`rea se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - JUDE{UL S}LAJ;
-Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene;
-Compartimentul financiar contabil;
-Primarul comunei PLOPI|;
-Cet][enii comunei prin afi\aj \i publicare pe pagina web a comunei;
-Dosar hot]râri;
-Dosarul \edin[ei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
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Anex]
la Hot]r`rea nr.12
din 20 februarie 2019
BUGET ACTUALIZAT AL PROIECTULUI: @@MODERNIZARE STRADA MOGHIORUTA, LOCALITATEA PLOPI|,
COMUNA PLOPI|@@
Cheltuieli eligibile finan[ate din bugetul de
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Capitolul 1 Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului - total,

stat, prin bugetul

Cheltuieli neeligibile

Ministerul Dezvoltarii

- finan[ate din

Regionale \i

bugetul local al

Administratiei Publice

Comunei PLOPI|

0,00

0,00

1.1 Cheltuieli pentru ob[inerea terenului

0,00

0,00

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.680,00

3.1 Studii de teren

0,00

2.100,00

3.2 ob[inerea de avize, acorduri \i autorizatii

0,00

500,00

3.3 Proiectare \i inginerie

0,00

9.900,00

din care:

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului \i aducerea la starea
initiala
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic] - total, din
care:

3.4 Organizarea procedurilor de achizi[ie

9.520,00

3.5 Consultan[a

0,00

0,00

3.6 Asisten[] tehnic]

0,00

6.660,00

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investi[ia de baz] - total, din care:

691.456,77

0,00

4.1 Construc[ii \i instala[ii

691.456,77

0,00

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj (procurare)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 Utilaje \i echipamente f]r] montaj, mijloace de transport, alte achizi[ii
specifice
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4.5 Dot]ri

0,00

0,00

4.6 Active necorporale

0,00

0,00

69.145,68

7.030,78

0,00

0,00

5.1.1 lucr]ri de construc[ii \i instala[ii aferente organiz]rii de \antier

0,00

0,00

5.1.2 cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

0,00

0,00

0,00

7.030,78

69.145,68

0,00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

0,00

0,00

6.1 Preg]tirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice \i teste

0,00

0,00

760.602.45

35.710,78

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de \antier

5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse \i neprev]zute

TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA
TOTAL GENERAL eligibil \i neeligibil, inclusiv TVA

796313.23

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.13
din 20 februarie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza[i \i a cofinan[]rii de la bugetul local
pentru proiectul: @@RECONSTRUC{IE |coala Gimnazial] IAZ@@ ca urmare a actualiz]rii valorii
cheltuielilor 'n conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 \i HG 937/2018
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ;
- Luând act de:
- Expunerea de motive a primarului comunei PLOPI| nr.414 din 19.02.2019 privind necesitatea adopt]rii prezentei
hot]râri;
- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor nr. 415 din 19.02.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economic] \i social], buget, finan[e, servicii, comer[ \i
agricultur] a Consiliului Local;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului \i urbanism, administrarea domeniului public \i privat al
comunei, realizarea lucr]rilor publice, protec[ia mediului, turism \i arhitectur] a Consiliului Local;
- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a actualizarii valorii cheltuielilor in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/
2018 \i HG 937/2018, 'n cadrul proiectului: @@ RECONSTRUC{IE |coala Gimnazial] IAZ@@;
- Prevederile contractului de finan[are nr. 2461/08.11.2017 (înregistrat la MDRAP) \i nr. 4713/07.12.2017 (înregistrat la
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Comuna Plopi\);
- Prevederile art. 11 alin. (1) \i (2) din Ordonan[a de Urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
na[ional de dezvoltare local], cu modificarile \i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) \i art. 12 alin. (4) \i (5) din Ordinul Ministrul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na[ional de dezvoltare local], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 5 lit @@d@@ din Anexa 4 - METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investitii \i lucrari de interven[ii - lit (A) - Prevederi generale din HG 28/2008 privind aprobarea con[inutului-cadru al
documenta[iei tehnico-economice aferente investi[iilor publice, precum \i a structurii \i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi[ii \i lucr]ri de interven[ii cu modific]rile \i complet]rile ulterioare coroborate cu ale art.
15 alin. (1) litera (c) din Hot]rârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare \i con[inutul-cadru al documenta[iilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi[ii finan[ate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
- Prevederile art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat]
prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) \i art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu
modific]rile ulterioare, referitoare la contracte sau conven[ii;
- Prevederile art. 20 \i 21 litera (b) din Legea-cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- Prevederile art. 36 alin. (2) litera (b) \i (d), alin. (4) lit. (d), alin. (6) litera (a) pct. (13) \i ale art.63 alin.(1) lit. (c) din Legea
nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i completarile ulterioare;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor
normative, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modificarile \i completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i alin. (2) litera (e) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei
publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI| adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico-economici actualiza[i \i a cofinan[]rii de la bugetul local pentru proiectul:
@@RECONSTRUC{IE |coala Gimnazial] IAZ@@ ca urmare a actualiz]rii valorii proiectului 'n conformitate cu prevederile
OUG nr. 114/2018 \i HG nr. 937/2018, proiect finan[at 'n condi[iile Programului de dezvoltare local] - subprogramul
@@Modernizarea satului rom`nesc@@, instituit prin OUG nr. 28/2013 \i coordonat de c]tre Ministerul Dezvoltarii Regionale \i
Administra[iei Publice, respectiv se aprob] valoarea actualizat] a proiectului 'n valoare total] de 1.585.074,66 lei (inclusiv
TVA), conform anexei la prezenta hot]r`re \i care cuprinde urm]toarele:
a) - cheltuieli finan[ate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLT}RII REGIONALE, ADMINISTRA{IEI PUBLICE
|I FONDURILOR EUROPENE, 'n sum] de 879.688,65 lei (inclusiv TVA);
b) - cheltuieli finan[ate din bugetul local al COMUNEI PLOPI|, 'n sum] de 705.386,01 lei (inclusiv TVA).
Art.2. - Se aprob] finan[area cheltuielilor ce reprezint] cofinan[are \i care vor fi suportate din bugetul local al comunei
Plopi\ 'n cadrul proiectului: @@RECONSTRUC{IE |COALA IAZ@@, 'n sum] total] de 705.386,01 lei (inclusiv TVA), conform
anexei la prezenta hot]r`re, dup] cum urmeaz]:
a) - cheltuieli efectuate \i decontate din bugetul local al Comunei PLOPI| p`n] la data prezentei hot]râri, 'n sum] de
680.052,36 lei (inclusiv TVA).
b) - cheltuieli ce vor fi finan[ate \i decontate din bugetul local al Comunei Plopi\ pentru finalizarea inveti[iei, 'n sum] de
25.333,65 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se îns]rcineaz] Primarul comunei PLOPI|, domnul Criste Nicolae.
Art.4. Hotararea se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - JUDE{UL S}LAJ;
- Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei PLOPI|;
- Cet][enii comunei prin afi\aj \i publicare pe pagina web a comunei;
- Dosar hot]râri;
- Dosarul \edin[ei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lupou Lavinia-Maria

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu-Adrian
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Anex]
la Hot]r`rea nr.13
din 20 februarie 2019
BUGET ACTUALIZAT AL PROIECTULUI: @@MODERNIZARE STRADA MOGHIORUTA, LOCALITATEA PLOPI|,
COMUNA PLOPI|@@
Cheltuieli eligibile finan[ate din bugetul de
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Capitolul 1 Cheltuieli pentru ob[inerea \i amenajarea terenului - total,

stat, prin bugetul

Cheltuieli neeligibile -

Ministerul Dezvoltarii

finan[ate din bugetul

Regionale \i

local al Comunei

Administratiei Publice

PLOPI|

0,00

0,00

1.1 Cheltuieli pentru ob[inerea terenului

0,00

0,00

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.068,20

0,00

131.135,00

3.1 Studii de teren

0,00

952,00

3.2 ob[inerea de avize, acorduri \i autorizatii

0,00

4850,00

3.3 Proiectare \i inginerie

0,00

81.228,00

din care:

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului \i aducerea la starea
initiala
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare \i asisten[] tehnic] - total, din
care:

3.4 Organizarea procedurilor de achizi[ie

9.000,00

3.5 Consultan[a

0,00

10.710,00

3.6 Asisten[] tehnic]

0,00

24.395,00

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investi[ia de baz] - total, din care:

879.688,65

559.329,83

4.1 Construc[ii \i instala[ii

794.038,65

559.329,83

4.2 Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj (procurare)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 Utilaje \i echipamente f]r] montaj, mijloace de transport, alte achizi[ii
specifice
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4.5 Dot]ri

85.650,00

0,00

4.6 Active necorporale

0,00

0,00

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

0,00

6.852,98

5.1 Organizare de \antier

0,00

0,00

5.1.1 lucr]ri de construc[ii \i instala[ii aferente organiz]rii de \antier

0,00

0,00

5.1.2 cheltuieli conexe organiz]rii \antierului

0,00

0,00

5.2 Comisioane, taxe

0,00

6.852,98

5.3 Cheltuieli diverse \i neprev]zute

0,00

0,00

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

0,00

0,00

6.1 Preg]tirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice \i teste

0,00

0,00

879.688,65

705.386,01

TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA
TOTAL GENERAL eligibil \i neeligibil, inclusiv TVA

1.585.074,66
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