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HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
31 ianuarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
MESE|ENII DE JOS
HOT}RÂREA NR.2 din 14 ianuarie 2019 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale \i altor taxe asimilate
acestora ce apar[in domeniului public \i privat al comunei Mese\enii de Jos, pe anul 2019

2

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
|}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.2 din 16 ianuarie 2019 pentru stabilirea condi[iilor, situa[iilor \i modalit][ilor pentru
acordarea ajutoarelor de urgen[]
HOT}RÂREA Nr.3 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de ac[iune \i lucr]ri de interes local
pentru persoanele apte de munc] din familiile beneficiare de ajutor social, pe anul 2019
HOT}RÂREA Nr. 4 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea programului de inspec[ie fiscal] pentru anul
2019 pentru contribuabilii - persoane fizice \i juridice din comuna |]rm]\ag
HOT}RÂREA Nr.6 din 16 ianuarie 2019 pentru aprobarea organigramei,statului de func[ii \i a grilei de
salarizare pentru personalul angajat al SC.GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL- societate la care
comuna |}RM}|AG este asociat unic
HOT}R~REA Nr.7 privind stabilirea \i aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei locale de
analiz] a cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea a I-a 2019 de
depunere a cererilor
HOT}RÂREA Nr.9 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare
al Compartimentului Asisten[] Social]
HOT}RÂREA Nr.10 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
la nivelul comunei |}RM}|AG pentru perioada 2019-2023
HOT}RÂREA Nr.11 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului anual de ac[iune privind serviciile
sociale administrate \i finan[ate din bugetul local al comunei pe anul 2019
HOT}RÂREA Nr.12 din 16 ianuarie 2019 pentru aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt din
comuna |]rm]\ag pentru anul \colar 2019-2020

9
10
12
14

16

18
21
25
27

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MESE|ENII DE JOS
HOT}RÂREA NR. 2
din 14 ianuarie 2019
privind stabilirea impozitelor, taxelor locale \i altor taxe asimilate acestora ce apar[in domeniului
public \i privat al comunei Mese\enii de Jos, pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei Mese\enii de Jos, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Raportul comisiei de specialitate a Consulului local,
- Referatul nr.137 /11.01.2019 întocmit de c]tre compartimentul impozite \i taxe,
- Hot]târea Consiliului Local nr. 55 din 28.12.2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale \i altor taxe asimilate acestora ce apar[in
domeniului public \i privat al comunei Mese\enii de Jos.
- Hot]rârea Consiliului local nr. 16 din 26.04.2018 privind indexarea cu rata infla[iei a nivelurilor valorilor impozabile,
- Prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum \i prevederile Legii 273/2006 privind finan[ele publice locale;
- Prevederile art.38 alin.2, art. 96, art.266 alin. 5 \i 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedur] fiscal] cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public].
În temeiul art. 36 alin.2 lit. b), alin.4, lit.c) \i 45 alin. 2, lit.c \i art. 115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1. Stabilirea impozitelor, taxele locale \i alte taxe asimilate acestora în comuna Mese\enii de Jos, începând cu anul 2019, conform Anexei
nr.1, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei dl. Bercean Alexandru-Bogdan \i domnul Boldi
Zoltan, consilier compartiment impozite \i taxe.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
Primar comunei Mese\enii de Jos;
Consiliul Jude[ean S]laj;
Compartiment financiar contabil;
Compartiment impozite \i taxe;
Cet][eni prin afi\aj.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Pop Reghina

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Nicoleta-Camelia
Anex]
la Hot]r`rea nr.2
din 14 ianuarie 2019

NIVELURILE IMPOZITELOR |I TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019,
1.Codul fiscal -titlul IX Impozite \i taxe locale
Pentru cl]dirile reziden[iale \i cl]dirile anexa, aflate 'n proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea de 0, 1%
asupra valorii impozabile a cl]dirii.
Valoarea impozabil] a cl]dirii, exprimat] 'n lei, se determin] prin înmul[irea suprafe[ei construite desf]\urate a acesteia, exprimat] 'n metrii
p]tra[i, cu valoarea impozabil] corespunz]toare, exprimate 'n lei/mp, din urm]torul tabel:
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru p]trat de suprafa[] construit] desf]\urata la cl]diri, 'n cazul persoanelor fizice
Nivelurile indexate
Tipul cl]dirii

Pentru anul 2019
Valoare impozabila
-lei/mpCu instala[ii de ap] canalizare,

F]r] instala[ii de ap],

electrice \i înc]lzire [condi[ii

canalizare, electricitate sau

cumulative]

înc]lzire

0

1

1.Cl]diri cu pere[i sau cadre din beton armat, din c]r]mid] ars], piatr] natural] sau alte

2

1013

608

304

203

materiale asem]n]toare
2.Cl]diri cu pere[i din lemn, c]r]mid] nears], paianta, v]l]tuci, \ipci sau alte materiale
asem]n]toare.

2

3.Consrtuc[ii anexe corpului principal al unei cl]diri, având pere[ii din beton, c]r]mid]

203

177

127

76

demisolsi/sau la mansarda, utilizate ca locuin[], ’n oricare dintre tipurile de cl]diri

75%din suma care s-ar aplica

75%din suma care s-ar aplica

prev]zute la lit.A-D

cl]dirii

cl]dirii

demisol \i/sau la mansard], utilizate in alte scopuri decât cel de locuin[], ’n oricare dintre

50%din suma care s-ar aplica

50%din suma care s-ar aplica

tipurile de cl]diri prev]zute la lit.A-D

cl]dirii

cl]dirii

ars], piatr] sau alte materiale asem]n]toare.
4Construc[ii anexe corpului principal al unei cl]diri, având pere[ii din lemn, c]r]mid]
nears], v]l]tuci, \ipci sau alte materiale asem]n]toare.
5.In cazul contribuabilului care de[ine la aceea\i adresa înc]peri amplasate la subsol,

In cazul contribuabilului care de[ine la aceea\i adres] înc]peri amplasate la subsol,

Valoarea impozabil] a cl]dirii se ajusteaz] 'n func[ie de rangul localit][ii \i zona 'n care este amplasat] cl]direa, prin înmul[irea valorii
determinate, cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor. Mese\enii de jos zona A, rangul IV -1, 10, zona B rangul IV- 1, 05, zona C rangul IV -1,
00, zona D rangul IV -0, 95, iar satele apar[in]toare Aghire\, Fetindia, Mese\enii de Sus zona A, rangul V-1, 05, zona B rangul V-1, 00, zona C
rangul V-0, 95, zona D rangul V-0, 90.
(8) Valoarea impozabil] a cl]dirii, determinat] 'n urma aplic]rii prevederilor alin. (1)-(7), se reduce 'n func[ie de anul termin]rii acesteia, dup]
cum urmeaz]:
a) cu 50% pentru cl]direa care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin[].
b) cu 30% pentru cl]direa care are o vechime cuprins] 'ntre 50 de ani \i o 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin[]
c) cu 10% pentru cl]direa care are o vechime cuprins] 'ntre 30 de ani \i o 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin[]
(9) "n cazul cl]dirii la care a fost executate lucr]ri de renovare major], din punct de vedere fiscal, anul determin]rii se actualizeaz], astfel c] acesta
se consider] ca fiind cel 'n care a fost efectuat] recep[ia la terminarea lucr]rilor. Renovarea major] reprezint] ac[iunea complexa care cuprinde
obligatoriu lucr]ri de interven[ie la structura de rezisten[] a cl]dirii, pentru asigurarea cerin[ei fundamentale de rezistent] mecanic] \i stabilitate, prin
ac[iuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum \i dup] caz, alte lucr]ri de interven[ie pentru men[inerea, pe
'ntreaga durat] de exploatare a cl]dirii, a celorlalte cerin[e fundamentale aplicabile construc[iilor, conform legii, vizând 'n principal, cre\terea
performan[ei energetice \i a calit][ii arhitectual - ambientale \i func[ionale a cl]dirii. Anul termin]rii se actualizeaz] 'n condi[iile 'n care, la terminarea
lucr]rilor de renovare major], valoarea cl]dirii cre\te cu cel pu[in 50% fa[] de valoarea acesteia la data începerii execut]rii lucr]rilor.
ART.458 Calculul impozitului pe cl]dirile nereziden[iale aflate 'n proprietatea persoanelor fizice:
(1) pentru cl]dirile nereziden[iale aflate 'n proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei cote de 0, 2 %
asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat 'n ultimii 5 ani anteriori anului de referin[],
b) valoarea final] a lucr]rilor de construc[ii, 'n cazul cl]dirilor noi, construite 'n ultimii 5 ani anteriori anului de referin[]
c) valoarea cl]dirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, 'n cazul cl]dirilor dobândite 'n ultimii 5 ani anteriori
anului de referin[].
(2) Cota impozitului pe cl]diri se stabile\te prin hot]rârea Consiliului local.
(3) pentru cl]dirile nereziden[iale aflate 'n proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activit][i 'n domeniul agricol, impozitul pe cl]diri
se calculeaz] prin aplicarea unei cote de 0, 4% asupra valorii impozabil] a cl]dirii
(4) 'n cazul 'n care valoarea cl]dirii nu poate fi calculat] conform prevederilor alin, (1), impozitul se calculeaz] prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
ART.459 Calculul impozitului pe cl]dirile cu destina[ie mixta aflate 'n proprietatea persoanelor fizice:
(1) "n cazul cl]dirilor cu destina[ie mixt] aflate 'n proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaz] prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafa[a folosit] 'n scop reziden[ial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafa[a folosit] 'n scop nereziden[ial conform art. 458.
(2) "n cazul 'n care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf]\oar] nici o activitate economic], impozitul se
calculeaz] conform art. 457.
(3) Dac] suprafe[ele folosite 'n scop reziden[ial \i cele folosite 'n scop nereziden[ial nu pot fi eviden[iate distinct se aplic] urm]toarele reguli:
a) 'n cazul 'n care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf]\oar] nici o activitate economic], impozitul se
calculeaz] conform art. 457.
b) 'n cazul 'n care la adresa cl]dirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desf]\oar] activitate economic], iar cheltuielile cu unit][ile sunt
înregistrate 'n sarcina persoanei care desf]\oar] activitatea economic], impozitul pe cl]diri se calculeaz] conform art. 458
ART 460 Calculul impozitului/taxei pe cl]dirile de[inute de persoanele juridice
(1) pentru cl]dirile reziden[iale aflata 'n proprietetea sau de[inute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cl]dire se calculeaz] prin aplicarea
unei cote de 0, 2%asupra valorii impozabil] a cl]dirii
(2) pentru cl]dirile nereziden[iale aflate 'n proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, impozitul /taxa pe cl]diri se calculeaz] prin
aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a cl]dirii
(3) pentru cl]dirile nereziden[iale aflate 'n proprietatea sau de[inute de persoanele juridice, utilizate pentru activit][i 'n domeniul agricol,
impozitul/taxa pe cl]diri se calculeaz] prin aplicarea unei cote de 0, 4% asupra valorii impozabile a cl]dirii
(4) "n cazul cl]dirilor cu destina[ie mixta aflate 'n proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determin] prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafa[a folosit] 'n scop reziden[ial conform alin (1), cu impozitul calculat pentru suprafa[a folosit] 'n scop nereziden[ial, conform
alin.(2)sau (3)
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl]diri, valoarea impozabil] a cl]dirilor aflate 'n proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la
31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaz] impozitul/taxa poate fi;
a) ultima valoare impozabil] înregistrat] 'n evidentele organului fiscal
b) valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 'n conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate 'n vigoare la data evalu]rii
c) valoarea final] a lucr]rilor de construc[ii 'n cazul cl]dirilor
d) valoarea cl]dirilor care rezulta din actul prin care se transfer] dreptul de proprietate, 'n cazul cl]dirilor dobândite 'n cursul anului fiscal anterior
e) 'n cazul cl]dirilor care sunt finan[ate 'n baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat] dintr-un raport de evaluare întocmit de
un evaluator autorizat 'n conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 'n vigoare la data evalu]rii
f) 'n cazul cl]dirilor pentru care se datoreaz] taxa pe cl]diri, valoarea înscris] 'n contabilitatea proprietarului cl]dirii \i comunicat] concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosin[], dup] caz.
(6) valoarea impozabil] a cl]dirii se actualizeaz] o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cl]dirii întocmit de un evaluator autorizat 'n
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 'n vigoare la data evalu]rii
(7) prevederile alin (6) nu se aplic] 'n cazul cl]dirilor care apar[in persoanelor fa[] de care a fost pronun[at] o hot]râre definitiv] de declan\are
a procedurii falimentului
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(8) 'n cazul 'n care proprietarul cl]dirii nu a actualizat valoarea impozabil] a cl]dirii 'n ultimii 3 ani anteriori anului de referin[], cota
impozitului /taxei pe cl]diri este 5%.
(9) 'n cazul 'n care proprietarul cl]dirii pentru care se datoreaz] taxa pe cl]diri nu a actualizat valoarea impozabil] 'n ultimii 3 ani anteriori
anului de referin[], diferen[a de taxa fa[] de cea stabilit] conform alin(1) sau (2), dup] caz va fi datorat] de proprietarul cl]dirii.
(10) cota impozitului /taxei pe cl]diri prev]zut] la alin (1) \i (2) se stabile\te prin hot]rârea Consiliului local.
ART. 462 Plata impozitului/taxei
(1) impozitul pe cl]diri se pl]te\te anual, 'n doua rate egale, p`n] la datele de 31 martie \i 30 septembrie, inclusiv
(2) pentru plata cu anticipa[ie a impozitului pe cl]diri, datorat pentru întregul an de c]tre contribuabili, p`n] la data de 31 martie a anului
respectiv, se acorda o bonifica[ie de 10% stabilit] prin hot]rârea Consiliului local
(3) impozitul pe cl]diri datorat aceluia\i buget local de c]tre contribuabili, p`n] la 50 lei, inclusiv, se pl]te\te integral p`n] la primul termen de plata
(4) taxa pe cl]diri se pl]te\te lunar, p`n] la data de 25 a lunii urm]toare fiec]rei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosin[].
IMPOZITUL PE TEREN
(1) Impozitul/taxa pe teren se stabile\te luând 'n calcul suprafa[a terenului, rangul localit][ii 'n care este amplasat terenul, zona \i categoria de
folosin[] a terenului, conform încadr]rii f]cute de Consiliul local
(2) În cazul unui teren amplasat 'n intravilan, înregistrat 'n registrul agricol la categoria de folosin[] terenuri cu construc[ii, precum \i terenul
înregistrat 'n registrul agricol la alta categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii 'n suprafa[a de p`n] la 400 mp, inclusiv impozitul/
taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] 'n hectare, cu suma corespunz]toare prev]zut] 'n urm]torul tabel.
I. TEREN INTRAVILAN - CUR{I CONSTRUC{II
LOCALITATEA

Mese\enii de Jos

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

De la Nr.___

De la Nr.___

De la Nr.___

De la Nr.___

La nr._____

La nr._____

La nr._____

La nr._____

167-173

1-15;

16-22;

242-253;

23-53;

54-82;

83-166;

174-241
254-296;

901 lei /ha
Aghire\

373 -378
720 lei/ha

720 lei/ha

541 lei/ha

1-44;

178-327

45-177;

362-372

95, 96

Mese\enii de Sus

437- 446

328-361;
379 -436;

Fetindia

353 lei/ha

180 lei/ha

541 lei/ha

360lei/ha

1-23;

24-36;

37-55/A

56-59

60 -68

69-81

82-94

720 lei/ha

541 lei/ha

360 lei/ha

53, 55, 183,

1-46

47-88;

89-96;

185, 204

97 -143

186-190;

144-166;

167 -219

220-258;

259-295;

720 lei/ha

296-319;

320-377;

378 -395

396-413

414 -445
541 lei/ha

180 lei/ha

360 lei/ha

446 -451
180 lei/ha

(3) "n cazul unui teren amplasat 'n intravilan, înregistrat 'n registrul agricol la alta categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii,
pentru suprafa[a care dep]\e\ete 400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] 'n hectare cu suma
corespunz]toare prev]zut] la alin (4) iar acest rezultat se 'nmulte\te cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor prev]zut la alin (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele din tabelul urm]tor exprimate 'n lei/ha.

crt.

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019

ZONA

Nr.
Categoria de folosin[a

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

P]\une

21

19

15

13

3

F`nea[]

21

19

15

13

4

Vie

47

35

28

19

5

Livad]

54

47

35

28

6

P]dure sau alt teren cu vegeta[ie forestiera

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri \i c]i ferate

x

x

X

x

9

Neproductiv

x

x

X

x

Suma stabilit] se 'nmulte\te cu coeficientul de corec[ie Mese\enii de Jos cu 1, 10, iar satele apar[in]toare cu 1, 00.
(5) Ca excep[ie de la prevederile alin(2)-(5), 'n cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat 'n intravilan, înregistrat 'n
registrul agricol la alt] categorie de folosin[] decât cea de terenuri cu construc[ii, impozitul/taxa pe teren se calculeaz] conform prevederilor alin
(7) numai dac] îndeplinesc, cumulativ, urm]toarele condi[ii:
a) au prev]zut 'n statut, ca obiect de activitate, agricultura
b ) au înregistrate 'n eviden[] contabil], pentru anul fiscal respectiv, venituri \i cheltuieli din desf]\urarea obiectului de activitate prev]zut la lit. a)
"n cazul unui teren amplasat 'n extravilan, impozitul pe teren se stabile\te prin înmul[irea suprafe[ei terenului, exprimat] 'n ha, cu suma
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corespunz]toare prev]zut] 'n tabelul de mai jos înmul[it] cu coeficientul de corec[ie corespunz]tor Mese\enii de Jos zona A, rangul IV -1, 10, zona
B rangul IV- 1, 05, zona C rangul IV -1, 00, zona D rangul IV -0, 95, iar satele apar[in]toare Aghire\, Fetindia, Mese\enii de Sus zona A, rangul
V-1, 05, zona B rangul V-1, 00, zona C rangul V-0, 95, zona D rangul V-0, 90
Nr.crt.

CATEGORIA DE

FOLOSIN{}

0

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2019

1

A

B

C

D

1

Teren cu construc[ii

22

22

22

22

2

Arabil

43

43

43

43

3

P]\une

20

20

20

20

4

F`nea[]

20

20

20

20

Vie pe rod, alta decât cea prev]zuta la

49

49

49

49

5

nr.crt.5.1
5.1
6

Vie p`n] la intrarea pe rod
Livad] pe rod alta decât cea prev]zuta la nr.

x

X

49

49

X

X

49

49

crt. 6.1
6.1
7

Livad] P`n] la intrarea pe rod
P]dure sau alt teren cu vegeta[ie forestiera, cu

x

X

8

8

X

X

8

8

excep[ia celui prev]zut la nr. crt.7.1
7.1

P]dure ’n vârsta de p`n] la 20 de ani \i p]dure

x

X

x

X

1

1

1

1

cu rol de protec[ie
8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenaj]ri
piscicole

8.1
9
10

Teren cu amenaj]ri piscicole

26

26

26

26

Drumuri \i c]i ferate

x

x

x

X

Teren neproductiv

x

x

x

x

(9)Nivelul impozitului pe teren prev]zut la alin (2)si (7) se stabile\te prin hot]râre a Consiliului local.
Impozitul pe mijloacele de transport
1 "n cazul oric]ruia dintre urm]toarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz] 'n func[ie de capacitatea cilindric] a
acesteia, prin înmul[irea fiec]rei grupe de 200cmc sau frac[iune din aceasta cu suma corespunz]toare din tabelul urm]tor.
NIVELURILE STABILITE IN PENTRU ANUL 2019

MIJLOC DE TRANSPORT

valoarea taxei - lei/200 cm3 sau frac[iune -

Motorete, scutere, motociclete \i autoturisme cu capacitatea cilindric] de p`n] la 1600

8

cm3 inclusiv
Motociclete, tricicluri, cvatricicluri cu capacitatea cil peste 1600 cmc

9

Autoturisme cu capacitatea cilindric] intre1601 cm3 \i 2.000 cm3 inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindric] intre 2001 cm3 \i 2600 cm3 inclusiv

73

Autoturisme cu capacitatea cilindric] intre 2601 cm3 \i 3000 cm3 inclusiv

146

Autoturisme cu capacitatea cilindric] de peste 3001 cm3

294

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu trac[iune mecanica cu masa totala maxima autorizata de p`n] la 12 tone

30

inclusiv, precum \i autoturismele din prductia interna
Tractoare înmatriculate

18

VEHICOLE INREGISTRATE
Vehicole cu capacitatea cilindric] <4800cm

2

Vehicule cu capacitatea cilindric] >4800 cm

4

Vehicule fara capacitate cilindric] eviden[iata

51

"n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minim 50% conform Hot]rârii Consiliului local.
"n cazul unui ata\, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele \i scuterele respective.
Autovehiculele de transport marf] cu mas] total] maxim autorizat] egal] sau mai mare de 12 tone.

5

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019

NUM}RUL AXELOR |I MASA TOTAL} MAXIM} AUTORIZAT}

Taxa (lei)
Impozitul in lei /AN
Ax(e)motor (oare) cu
sistem de suspensie

Alte sisteme de suspensie pentru

pneumatica sau un

axele motoare

echivalent recunoscut
I. Vehicule cu doua axe
1. Masa de cel pu[in de 12 tone, dar mai mic] de 13 tone

0

142

2. Masa de cel pu[in de 13 tone, dar mai mic] de 14 tone

142

3. Masa de cel pu[in de 14 tone, dar mai mic] de 15 tone

395

395
555

4. Masa de cel pu[in de 15 tone, dar mai mic] de 18 tone

555

1257

5. Masa de cel pu[in 18 tone

555

1257

1. Masa de cel pu[in de 15 tone, dar mai mic] de 17 tone

142

248

2. Masa de cel pu[in de 17 tone, dar mai mic] de 19 tone

248

509

3. Masa de cel pu[in de 19 tone, dar mai mic] de 21 tone

509

661

4. Masa de cel pu[in de 21 tone, dar mai mic] de 23 tone

661

1019

5. Masa de cel pu[in de 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

1019

1583

6. Masa de cel pu[in de 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

1019

1583

7. Masa de cel pu[in 26 tone

1019

1583

1. Masa de cel pu[in de 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

661

670

2. Masa de cel pu[in de 25 tone, dar mai mic] de 27 tone

670

1046

3. Masa de cel pu[in de 27 tone, dar mai mic] de 29 tone

1046

1661

4. Masa de cel pu[in de 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

1661

2464

5. Masa de cel pu[in de 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1661

2464

6. Masa de cel pu[in 32 tone

1661

2464

II. Vehicule cu trei axe

III. Vehicule cu patru axe

Combina[ii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf] cu masa total] maxim] autorizat] de peste 12 tone
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019

NUM}RUL AXELOR |I MASA TOTAL} MAXIM} AUTORIZAT}

Impozitul in lei /an
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatica sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel pu[in de 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel pu[in de 14 tone, dar mai mic] de 16 tone

0

0

3. Masa de cel pu[in de 16 tone, dar mai mic] de 18 tone

0

64

4. Masa de cel pu[in de 18 tone, dar mai mic] de 20 tone

64

147

5. Masa de cel pu[in de 20 tone, dar mai mic] de 22 tone

147

344

6. Masa de cel pu[in de 22 tone, dar mai mic] de 23 tone

344

445

7. Masa de cel pu[in de 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

445

803

8. Masa de cel pu[in de 25 tone, dar mai mic] de 28 tone

803

1408

9. Masa de cel pu[in 28 tone

803

1408

1. Masa de cel pu[in de 23 tone, dar mai mic] de 25 tone

138

321

2. Masa de cel pu[in de 25 tone, dar mai mic] de 26 tone

321

528

3. Masa de cel pu[in de 26 tone, dar mai mic] de 28 tone

528

775

4. Masa de cel pu[in de 28 tone, dar mai mic] de 29 tone

775

936

5. Masa de cel pu[in de 29 tone, dar mai mic] de 31 tone

936

1537

6. Masa de cel pu[in de 31 tone, dar mai mic] de 33 tone

1537

2133

7. Masa de cel pu[in de 33 tone, dar mai mic] de 36 tone

2133

3239

8. Masa de cel pu[in de 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

2133

3239

9. Masa de cel pu[in 38 tone

2133

3239

1. Masa de cel pu[in de 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1698

2363

2. Masa de cel pu[in de 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2363

3211

3. Masa de cel pu[in 40 tone

2363

3211

1. Masa de cel pu[in de 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

1500

2083

2. Masa de cel pu[in de 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

2083

2881

3. Masa de cel pu[in de 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

2881

4262

4. Masa de cel pu[in 44 tone

2881

4262

1. Masa de cel pu[in de 36 tone, dar mai mic] de 38 tone

853

1032

2. Masa de cel pu[in de 38 tone, dar mai mic] de 40 tone

1032

1542

3. Masa de cel pu[in de 40 tone, dar mai mic] de 44 tone

1542

2454

4. Masa de cel pu[in 44 tone

1542

2454

II. Vehicule cu 2+2 axe

III. Vehicule cu 2+3 axe

IV. Vehicule cu 3+2 axe

V. Vehicule cu 3+3

6

Remorci, semiremorci sau rulote
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019
MASA TOTAL} MAXIM} AUTORIZAT}
Taxa (lei)
a. P`n] la 1 tona inclusiv

9

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

53
65

Mijloace de transport pe ap]
NIVELURILE STABILITE IN PENTRU ANUL 2019-

MASA TOTAL} MAXIM} AUTORIZAT}

Taxa (lei)

1. Luntre, b]rci f]r] motor, scutere de apa, folosite pentru uz \i agrement personal

21

2. B]rci f]r] motor, folosite in alte scopuri

57

3. B]rci cu motor

213

4. Nave de sport \i agrement

1134

5. Scutere de apa

213

6. Remorchere \i împing]toare

X

a) P`n] la 500 CP inclusiv

566

b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP

921

c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP

1416

d) Peste 4.000 CP

2266

8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau frac[iune din acesta

184

9. Geamuri, \lepuri \i barje fluviale:

X

a) Cu capacitatea de ‘nc]rcare P`n] la 1.500 tone inclusiv

184

b) Cu capacitatea de ‘nc]rcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 3.000 tone

284

c) Cu capacitatea de ‘nc]rcare de peste 3.000 tone

496

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR \i AUTORIZA{IILOR
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, ”N

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019

MEDIU RURAL
Suprafa[a pentru care se ob[ine certificatul de urbanism

Taxa (lei)

a) P`n] la 150 m2 inclusiv

6, 0

b) Intre 151 \i 250 m2 inclusiv

7, 0

c) Între 251 \i 500 m2 inclusiv

9, 0

d) Intre 501 \i 750 m2 inclusiv

12, 0

e) Intre 751 \i 1.000 m2 inclusiv

14, 0

f) Peste 1.000 m2

14+0, 005 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de foraje sau excav]ri

7 lei pentru fiecare mp afectat

Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de construire pentru chio\curi, tonete, cabine,

8 lei pentru fiecare mp de suprafa[a ocupata de construc[ie

spatii de expunere, situate pe c]ile \i in spatiile publice, precum \i pentru
amplasarea corpurilor \i a panourilor de afi\aj, a firmelor \i reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii privind lucr]rile de racorduri \i bran\amente

13 lei pentru fiecare racord

la re[ele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie \i
televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c]tre comisia de urbanism \i

15

amenajarea teritoriului, de c]tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului jude[ean
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala \i adresa

9

Taxa pentru eliberarea unei autoriza[ii pentru desf]\urarea unei activit][i economice:
1. TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZATII PT. DESFASURAREA UNEI

15

ACTIVITATI ECONOMICE
Taxa pentru eliberarea avizarea autoriza[iilor de func[ionare

20

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

28, pentru fiecare m2 sau frac[iune de m2

asemenea planuri, de[inute de consiliile locale
Taxa pentru eliberarea atestatului de produc]tor

25

Taxa pentru eliberarea carnetului de produc]tor

25

Taxa pentru eliberarea avizarea anuala a autoriza[iei privind desf]\urarea activitatii de

150

alimenta[ie publica

7

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA \i PUBLICITATE
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019

TAXA PENTRU AFI|AJ ÎN SCOP DE RECLAM} \I PUBLICITATE

- lei/m2 sau frac[iune de m2 -

a) in cazul unui afi\aj situat ’n locul ’n care persoana deruleaz] o activitate economic]

30

b) in cazul oric]rui alt panou, afi\aj sau structura de afi\aj pentru reclama \i publicitate

20

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
MANIFESTAREA ARTISTICA SAU ACTIVITATEA DISTRACTIVA:

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019
- lei/m2 -

a) in cazul videotecilor

2

b) in cazul discotecilor

3
CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE PENTRU ANUL 2019.
Taxa zilnica pentru de[inerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul ob[inerii de

15 lei/zi

venit

ALTE TAXE LOCALE:
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019
TAXA PAZA PERSOANE FIZICE

50 LEI/AN/ GOSPODARIE

TAXA PAZA PERSOANE JURIDICE

180 LEI /AN PENTRU SPATII COMERCIALE
300LEI /AN PENTRU SPATII DE PRODUCTIE
300 LEI /AN PENTRU ACTIVITATI MIXTE (SPATII
COMERCIALE, SPATII PRODUCTIE \I SERVICII)

TAXA PENTRU COPII XEROX

COAL} SIMPL}

0, 3.LEI

FATA \I VERSO

0, 5.LEI

TAXA PENTRU COSERIT

12 LEI /AN

TAXA DE SALUBRIZARE

3, 5 LEI/PERSOANA /LUNA
LA CASELE UNDE SUNT MAI MULTI DE 5 PERSONE
SE ACHITA NUMAI PENTRU 5 PERSOANE
LA CASELE LOCUITE OCAZIONAL TAXA DE
SALUBRIZARE SE INCASEAZA PENTRU O SINGURA
PERSOANA PE INTREAGA DURATA A ANULUI

TAXA CAMIN CULTURAL

250LEI /ZI IN LOC.MESESENII DE JOS
200LEI /ZI IN LOC. MESESENII DE SUS 100LEI /ZI IN
LOC. FETINDIA

TAXA ELIBERAT AUTORIZATIE DE

160 LEI /ML

CONSTRUCTIE PENTRU GARD

IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridic]

NIVELURILE PENTRU ANUL 2019
-lei-

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instan[e, Ministerul Justi[iei,

X

Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justi[ie \i de notarii publici, precum \i pentru alte servicii prestate de unele
institu[ii publice

1. Eliberarea de c]tre organele administra[iei publice centrale \i locale, de alte autoritati publice, precum \i de

2

institu[ii de stat, care, ’n exercitarea atribu[iilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situa[ii de fapt, a certificatelor,
adeverin[elor \i a oric]ror alte înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situa[ie, cu excep[ia acelor acte pentru care se
pl]te\te o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatului de produc]tor Punct abrogat prin art.80 lit. j) din Ordonan[a Guv. Nr. 36/2002 privind impozitele \i taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscala

4

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale \i a altor certificate medicale folosite in justi[ie

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8. Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimb]rii numelui \i a sexului

15

9. Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila întocmite de autorit][ile

2

str]ine
10. Reconstituirea \i întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

2

11. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate \i înscrierea men[iunilor in acestea, precum \i

x

pentru eliberarea permiselor de vanatoare \i de pescuit
1. Acte de identitate:

x

8

a) eliberarea sau preschimbarea c]rtilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) \i a buletinelor de identitate pentru

5

cet][enii romani, eliberarea carnetelor de identitate, precum \i eliberarea sau prelungirea valabilit][ii legitima[iilor
provizorii pentru cet][enii str]ini \i persoanele f]r] cet][enie
b) înscrierea men[iunilor privind schimbarea domiciliului sau a re\edin[ei
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cet][enilor str]ini \i ale persoanelor f]r] cet][enie

6

d) eliberarea unor noi c]rti, buletine, carnete de identitate \i legitima[ii provizorii in locul celor pierdute, furate sau
deteriorate
2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice \i juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta
a popula[iei
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

3

4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

2

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conduc]torilor de autovehicule in vederea ob[inerii permiselor de conducere

X

1. Taxe pentru examinarea candida[ilor care au absolvit o \coala de conduc]tori de autovehicule:

X

a) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A, A1, B, B1, si B+E

6

b) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
c) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apar[inând uneia dintre categoriile sau subcategoriile
B, B1, B+E
d) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apar[inând uneia dintre categoriile sau subcategoriile

28

C, C1, D, D1, TR, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb \i Tv
e) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apar[inând uneia dintre categoriile sau subcategoriile
C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) ob[inerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
2. Taxe pentru examinarea persoanelor c]rora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in
permisul anulat, precum \i a persoanelor care au fost respinse de 3ori la examenul pentru ob[inerea aceleia\i categorii a
permisului de conducere, precum \i pentru persoanele care nu au absolvit o \coala de conduc]tori de autovehicule, cu

84

excep[ia celor pentru categoriile B, B1, B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor c]rora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in
permisul anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru ob[inerea aceleia\i categorii
a permisului de conducere
CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor \i remorcilor, autorizare provizorie de circula[ie \i autorizare de

x

circula[ie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor \i remorcilor:
a) autovehicule \i remorci cu masa totala maxima autorizata de p`n] la 750 kg inclusiv

x
-

b) autovehicule \i remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg inclusiv \i 3.500 kg inclusiv

60

c) autovehicule \i remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circula[iei autovehiculelor \i remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circula[iei pentru probe a autovehiculelor \i remorcilor

414

CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr.

15

18/1991 republicata cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, cu excep[ia celor pentru terenurile agricole \i forestiere

ART.489 Majorarea impozitelor \i taxelor locale de Consiliile locale.
(1) Autoritatea deliberativa a administra[iei publice locale, la propunerea autorit][ii executive, poate stabili cote adi[ionale la impozitele \i
taxele locale prev]zute 'n prezentul titlu, 'n func[ie de urm]toarele criterii: economice, sociale, geografice, precum \i de necesit][ile bugetare
locale, cu excep[ia taxelor prev]zute la art..494 alin.(10) lit.b) \i c).
(2) Cotele adi[ionale stabilite conform alin(1) nu pot fi mai mari de 50% fa[] de nivelurile maxime stabilite 'n prezentul titlu.
(3) Criteriile prev]zute la alin(1) se hotaraste de c]tre autoritatea deliberativ] a administra[iei publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul local poate majora impozitul pe teren cu p`n] la 500%, începând cu
al treilea an, 'n condi[iile stabilite prin hot]rârea a Consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cl]diri \i impozitul pe teren cu p`n] la 500% pentru cl]dirile \i terenurile neîngrijite, situate 'n intravilan.
(6) Criteriile de încadrare 'n categoria cl]dirilor \i terenurilor prev]zute la alin (5) se adopt] prin hot]râre a Consiliului local.
(7) Cl]dirile \i terenurile care intr] sub inciden[a alin (5) se stabilesc prin hot]râre a Consiliului local conform elementelor de identificare
potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hot]rârile Consiliului local stabilite potrivit alin (7) au caracter individual

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.2
din 16 ianuarie 2019
pentru stabilirea condi[iilor, situa[iilor \i modalit][ilor pentru acordarea ajutoarelor de urgen[]
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- Raportul cu nr.13.222/10.01.2019 a Compartimentului de asisten[] social] cu privire la propunerea de aprobare a
condi[iilor, situa[iilor \i modalit][ilor de acordare a ajutoarelor de urgen[];
- Expunerea de motive a primarului comunei nr.181/11.01.2019;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.342/16.01.2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:

9

- art.36 (2), lit. @@d @@,alin.(6) lit. @@a @@, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 28 (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat] \i completat] prin Legea nr.276/2010,ale
art.41 H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, modificat] \i completat] precum \i ale O.U.G nr.105/2003 privind aloca[ia familial] complementar]
\i aloca[ia de sus[inere pentru familia monoparental].
În temeiul art.45(1), ale art.115 lit. @@b @@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. (1) Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG stabile\te situa[iile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgen[]
dup] cum urmeaz]:
- ajutoare de urgen[] pentru familii sau persoane singure care se afl] în situa[ii de necesitate datorit] calamit][ilor naturale,
incendiilor, accidentelor precum \i pentru situa[ii deosebite;
- ajutoare de urgen[] pentru persoanele a c]ror stare de s]n]tate necesit] investiga[ii de specialitate, interven[ii chirurgicale
sau procurarea unor medicamente sau echipamente medicale al c]ror cost nu poate fi suportat din bugetul familiei;
- ajutoare de urgen[] pentru familia sau persoana care se afl] în situa[ii a c]ror buget familial nu permite acoperirea unor
cheltuieli minime necesare înmormânt]rii unui membru al familiei \i familia nu poate beneficia de ajutor de înmormîntare
potrivit unor legi speciale;
- ajutoare de urgen[] pentru tineri proveni[i din sistemul de ocrotire a copilului,pentru familia sau persoana singur] care
este lipsit] de ad]post, nu poate beneficia de o locuin[] social], nu întrune\te condi[iile sociale necesare intern]rii în
institu[ii de ocrotire \i nu dispune de venituri necesare pl][ii unei chirii la pre[ul pie[ii, pentru plata chiriei pe o perioad] de
maxim 3 luni;
- ajutoare de urgen[] pentru persoanele aflate în situa[ii de marginalizare social];
- alte situa[ii deosebite.
(2) Forma de acordare a ajutorului de urgen[] este în natur](alimente,medicamente, rechizite, alte bunurie \i produse) sau
bani în limita creditelor bugetare aprobate.
(3) Fondurile necesare pentru plata acestor ajutoare de urgen[] se suport] din bugetul local.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul asisten[] social] \i primarul comunei.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment asisten[] social];
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.3
din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea Planului de ac[iune \i lucr]ri de interes local pentru persoanele apte de
munc] din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate al Compartimentului de asisten[] social] cu nr.13.221/10.01.2019 privind Planul de ac[iune \i
lucr]ri de interes local pentru persoanele apte de munc] din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2019;
-Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag nr.183/11.01.2019;
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.343/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
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- art.36(2), lit. @@d @@,alin.(6) lit. @@a @@, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-art.6 \i art.7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificat] \i completat] prin Legea nr.276/2010 \i
O.U.G nr.124/2011;
În temeiul art.45(1), ale art.115,lit. @@b @@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] Planul de ac[iune \i lucr]ri de interes local pentru persoanele apte de munc] din familiile beneficiare de
ajutor social pe anul 2019, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] viceprimarul comunei \i Compartimentul de asisten[] social].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartiment asisten[] social];
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
Anex]
la Hot]r`rea nr.3
din 16 ianuarie 2019

Nr

Obiectiv

Actiuni \i masuri interprinse

Termen de

crt
1
2

Resurse

realizare
Lucr]ri de cur][are manual] a albiilor p`r`urilor de pe

Îndep]rtare vegeta[ie

raza comunei |]rm]\ag

Îndep]rtare de\eurilor

Lucr]ri de intretinere zona cimitirelor, ‘n satele:

Îndep]rtare vegeta[ie

|]rm]\ag, Ilisua, Lompirt, Moiad

Intretinere garduri vii

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile

beneficiare ale Legii nr. 416/2001

beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Sapat santuri
3

4

Cur][enie general], defrisat vegetatie pe linga

Îndep]rtare vegeta[ie, transportarea acestora la

drumurile din satele: |]rm]\ag, Lompirt, Ilisua,

locuri special amenajate

Moiad, Poiana Magurii

Îndep]rtare de\eurilor

Cur][enie general] în locurile publice in satele:

”ntre[inere,

|]rm]\ag, Lompirt, Ilisua, Moiad, Poiana Magurii

imprejmuire,

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

repararea

gardurilor

de

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Cur][area santurilor de scurgere a apei
5

Lucr]ri de ’ntre[inere a parcurilor din comun]

Plantarea \i între[inerea arbu\tilor ornamentali,

Permanent

a florilor \i zonelor verzi amenajate;

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

-sapat \i udat trandafiri,
-fasonat argusti
-t]iat trandafiri
-efectuarea lucr]rilor de plivit flori
-v]ruit pomi \i borduri
-m]turat alei
-pe perioada iernii lucr]ri de’ndep]rtare a
z]pezii \i ghe[ii cu mijloace manuale
6

Alte activitati de interes si

Asigurarea depozitelor de combustibi solid

utilitate publica

(lemn \i carbune), diferite activitati de
intretinere

\i

reparatii,

ocazionate

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

de

producerea unor fenomene naturale
(ploi

torentiale,

vant

puternic,

incedii,

inundatii)

7

Intretinerea santurilor de scurgere a apei de pe raza

-Indepartarea

comunei |]rm]\ag

maracinisurilor \i strângerea acestora

resturilor

vegetale,

a

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

- strângerea gunoaielor aruncate accidental
- sapaturi manuale
8

Curatirea \i între[inerea în sezonul rece a c]ilor de

-Curatarea \i între[inerea c]ilor de acces de

Lunile 1-3

Persoane apte de munc] din familiile

acces a institutiilor publice

zapad] \i polei la intitutii publice .

Lunile 10-12

beneficiare ale Legii nr. 416/2001

-lucr]ri specifice perioadei de iarn],dez]pezit
\i administrat material antiderapant.

9

10

Lucr]ri de ’ntre[inere a acostamentului pe lungimea

Indepartarea mâlului \i a altor resturi, ramase

drumurilor comunale \i judetene, aflate pe raza

in aceste zone ca urmare a a scurgerii apei

comunei |]rm]\ag

rezultate din precipitatii

Lucr]ri de cur][are a resturilor vegetale aflate pe

Curatarea, indepartarea resturilor vegetale, a

marginea drumurilor comunale \i judetene, pe raza

maracinisurilor, a gunoaielor, intretinerea

comunei |]rm]\ag

acostamentelor

pe

marginea

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

drumurilor

comunale \i judetene
11

Lucr]ri de restr`ngere a des\urilor depozitate la

Colectarea selectiva a deseurilor din materiale

rampele de gunoi \i a depozitelor neconforme de pe

reciclabile, a deseurilor solide rezultate in

raza comunei |]rm]\ag

urma

demolarilor,

lucrari

manuale

restrangere a
depozitelor

11

de

Permanent

Persoane apte de munc] din familiile
beneficiare ale Legii nr. 416/2001

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr. 4
din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea programului de inspec[ie fiscal] pentru anul 2019 pentru contribuabilipersoane fizice \i juridice din comuna |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
-Referatul nr.169/ 11 ianuarie 2019 privind aprobarea Programului de inspec[ie fiscal] pentru anul 2019 întocmit de c]tre
Compartimentul impozite, taxe locale \i recuperare crean[e bugetare;
-Expunerea de motive a primarului cu nr.170/11 ianuarie 2019;
-Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.344/16.01.2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct 19 din Legea nr.215/2001 - privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Titlului VI-Controlul fiscal, Capitolul I -Inspec[ia fiscal] din Codul de procedur] fiscal], aprobat prin Legea nr.207/2015;
În temeiul art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1.Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] Programul pentru desf]\urarea activit][ii de inspec[ie fiscal]
asupra contribuabililor persoane fizice \i juridice din comuna |]rm]\ag, prin reprezentan[ii compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei |]rm]\ag conform anexei, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2.Controlul are drept scop verificarea legalit][ii \i conformit][ii declara[iilor fiscale, corectitudinii \i exactit][ii
îndeplinirii obliga[iilor de c]tre contribuabili, respect]rii prevederilor legisla[iei fiscale \i contabile, verificarea \i stabilirea
diferen[elor obliga[iilor de plat] \i a accesoriilor aferente acestora.
Art.3.Activitatea de control se realizeaz] prin deplasarea pe teren la domicilul/sediul contribuabilior a func[ionarilor
publici reprezentan[i ai compartimentelor: impozite, taxe locale \i recuperare crean[e, Registrul agricol \i fond funciar,
responsabil urbanism.
Art.4.Conform prevederilor legale, contribuabilii au obliga[ia s] colaboreze la constatarea st]rilor de fapt fiscale \i a celor
care privesc disciplina în construc[ii, fiind obliga[i s] dea informa[ii, s] prezinte la locul de desf]\urare a inspec[iei toate
documentele, precum \i orice acte pe care persoanele care realizeaz] inspec[ia fiscal] le consider] necesare.
Art.5.Cu ducere la indeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] func[ionarii publici men[iona[i la art.3.
Art.6.Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentele responsabile cu inspec[ia fiscal];
- Locuitorilor comunei prin afi\are la sediul Prim]riei;
- Site - ul www.sarmasag.ro
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
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Anex]
la Hot]r`rea nr.4
din 16 ianuarie 2019
Nr.

Perioada de

Activitate

Crt.

Responsabil

repartizare

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

Compartiment, impozite, taxe locale \i

(în urm] cu 5 ani)
1.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

11.03.2019 –
29.03.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii pe strada S]lajului

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

Compartiment,impozite , taxe locale \i

(în urm] cu 5 ani)
2.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

01.04.2019 –
15.04.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii din loc. Lompirt

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

Compartiment,impozite , taxe locale \i

(în urm] cu 5 ani)
3.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

20.05.2019 –
31.05.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii din loc. Ili\ua

Compartiment,impozite , taxe locale \i
recuperare crean[e bugetare

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile

Responsabil Urbanism

fiscale cu cele existente pe teren)

Compartiment registru agricol \i fond

- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

funciar

(în urm] cu 5 ani)
4.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

20.06.2019 –
28.06.2019

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii din loc. Moiad

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

Compartiment,impozite , taxe locale \i

(în urm] cu 5 ani)
5.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

15.07.2019 –
31.07.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii pe strada Albinei

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e

Compartiment,impozite , taxe locale \i

(în urm] cu 5 ani)
6.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

19.08.2019 –
29.08.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii pe stada Teilor

- Verificarea declara[iilor fiscale (concordan[a dintre datele din declara[iile
fiscale cu cele existente pe teren)
- Verificarea declara[iilor de impunere pentru construc[ii noi de locuin[e
(în urm] cu 5 ani)
7.



Verificarea tuturor autoriza[iilor de construire emise



Verificarea finaliz]rii construc[iilor



Verificarea depunerii declara[iilor de impunere

Compartiment,impozite , taxe locale \i
02.09.2019 –
13.09.2019

recuperare crean[e bugetare
Responsabil Urbanism
Compartiment registru agricol \i fond
funciar

- Achitarea impozitelor
Prin sondaj 10 gospod]rii pe strada G]rii
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.6
din 16 ianuarie 2019
pentru aprobarea organigramei,statului de func[ii \i a grilei de salarizare
pentru personalul angajat al SC.GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL
- societate la care comuna |}RM}|AG este asociat unic
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- raportul primarului nr.172/11 ianuarie 2019 prin care se propune aprobarea organigramei, statului de func[ii \i grila de
salarizare pentru personalul angajat al S.C.GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL;
- Expunerea de motive a primarului cu nr.173/11 ianuarie 2019;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.346/16.01.2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.36(2), lit. @@a @@, alin.(3), lit. @@b @@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) \i ale art.115, alin.(1), lit. @@b @@ din Legea nr.215/2001 privind administra[ia publica local],
republicat], cumodific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] Organigrama, Statul de func[ii \i grila de salarizare pe anul 2019
pentru personalul angajat al SC.GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL, conform anexelor, parte integrant] din
prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] administratorul S.C. GOSPOD}RIE COMUNAL}
|}RM}|AG SRL.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- SC. GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG SRL;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
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Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.6
din 16 ianuarie 2019
ORGANIGRAMA
S.C. GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG S.R.L. pe anul 2019

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.6
din 16 ianuarie 2019
STAT DE FUNC{II
S.C. @@GOSPOD}RIE COMUNAL} |}RM}|AG @@ S.R.L. pe anul 2019
Nr.

FUNCTII DE

Crt.

CONDUCERE

FUNCTII DE EXECUTIE

STUDII

NUMAR

POSTURI

POSTURI

VACANTE

1

-

1

-

CONDUCEREA CURENTA (1)

1.

ADMINISTARTOR

SUBINGINER

S

BIROU FINANCIAR CONTABIL SI ADMINISTRATIV (1)

1.

ECONOMIST

S
ECHIPA CONSTRUCTII (4)

1.

ZIDAR

M, Sc. Prof., Calif.

3

1

2.

MUNCITOR NECALIFICAT

Sc. Prof.

1

1

ECHIPA INTRETINERE SI TRANSPORT(3)

1.

MECANIC AUTO

Sc. Prof.

1

-

2.

SOFER

SC. Prof.

2

2

ECHIPA OPERATIONAL INTERVENTII, INTRETINERE, ECARISAJ (8)

1.

INSTALATOR

M, Calif.

1

-

2.

LACATUS MECANIC

Sc. Prof.

1

-

3.

LACATUS MECANIC

Sc. Prof.

1

1

4.

HORNAR

Sc. Prof.,Calif.

2

2

5.

TEHNICIAN SILVICULTOR

Sc. Prof.,Calif.

1

1

6.

HINGHER

Calif.

1

1

7.

MUNCITOR NECALIFICAT

Sc. Prof.

1

-

15

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.6
din 16 ianuarie 2019
GRILA DE SALARIZARE
pe anul 2019
Nr.

FUNCTII DE

Crt.

CONDUCERE

FUNCTII DE EXECUTIE

STUDII

SALAR DE

SALAR DE

BAZA MINIM

BAZA MAXIM

-lei-

-lei-

FUNCII CONFORM STATULUI DE FUNCTII

1.

ADMINISTARTOR

SUBINGINER

S

4000

5000

2.

ECONOMIST

S

2350

5000

3.

ZIDAR

M, Sc. Prof., Calif.

2080

3700

4.

MUNCITOR NECALIFICAT

Sc. Prof.

2080

3700

5.

MECANIC AUTO

Sc. Prof.

2080

3700

6.

INSTALATOR

M, Calif.

2080

3700

7.

LACATUS MECANIC

Sc. Prof.

2080

3700

8.

SOFER

Sc. Prof.,Calif.

2080

3700

9.

HORNAR

Sc. Prof.,Calif.

2080

3700

10.

TEHNICIAN SILVICULTOR

Sc. Prof.,Calif.

2080

3700

11.

HINGHER

Sc. Prof.,Calif.

2080

3700

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}R~REA Nr.7
din 16 ianuarie 2019
privind stabilirea \i aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a
cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri construite prin ANL
pentru sesiunea a I-a 2019 de depunere a cererilor
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului nr.176/11 ianuarie 2019;
-Raportul de specialitate nr.175/11 ianuarie 2019;
-Avizul comisiei de specialitate al consilului local nr.347/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art.36, alin.2 lit.c), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.5, pct.17, alin.6 lit.e)din Legea administra[iei publice locale nr.215/
2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legii nr.152/1998 privind înfiin[area ANL, actualizat] \i ale H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr.152/1998 actualizat];
- Legii locuin[ei nr.114/1996, actualizat], O.U.G. nr.40/1999 privind protec[ia chiria\ilor, H.G. nr.310/2007 pentru
actualizarea tarifului lunar al chiriei;
- Hot]rârii Consiliului local nr.53/2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solu[ionarea
cererilor de locuin[e \i în repartizarea locuin[elor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna |}RM}|AG, precum \i
avizul favorabil al Ministerului Dezvolt]rii Regionale \i Turismului cu nr.38214/I.M/30.05.2012;
În temeiul art.45 \i ale art.115 lit. @@b @@ din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

16

HOT}RÂRE:
Art.1. Se stabile\te \i se aprob] Graficul - Calendar de lucru al comisiei locale de analiz] a cererilor de atribuire a
locuin[elor pentru tineri construite prin ANL pentru sesiunea I-a 2019 de depunere a cererilor de locuin[e pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin ANL 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 |}RM}|AG, compartimentul
buget, finan[e, contabilitate, impozite, taxe locale, salarizare \i resurse umane \i Comisia local] de analiz] \i solu[ionare a
cererilor de atribuire a locuin[elor pentru tineri, construite prin ANL.
Art.3. Prezenta se va comunica cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei |}RM}|AG;
- Compartiment buget, contabilitate, salarizare \i resurse umane;
- Membrilor comisiei locale de analiz];
- site www.sarmasag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar Hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
Anex]
la Hot]r`rea nr.7
din 16 ianuarie 2019

GRAFICUL - CALENDAR
de lucru a COMISIEI SOCIALE DE ANALIZ} a solicit]rilor de locuin[e ANL, în vederea întocmirii
@@LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUIN{EI A.N.L. @@
tran\a I 2019 ( unit][i locative)
Nr.

ACTIVIT}{I

TERMEN/

crt.
1.

PERIOAD}
Trimiterea în\tiin[]rilor c]tre solicitan[i privind modalit][ile de depunere a dosarelor \i

21.01.-25.01.2019

termenul limit] pân] la care se primesc dosarele
2.

Data limit] pentru depunerea dosarelor

8.02.2019

3.

Studierea dosarelor \i întocmirea: - LISTA CU SOLICITAN{II CARE AU ACCES LA

11.02.-19.02.2019

LOCUIN{} - LISTA CU SOLICITAN{II CARE NU AU ACCES LA LOCUIN{}
4.

Discutarea \i aprobarea în Consiliul local a listelor de la nr. Crt.3

\ed. C.L. luna februarie 2019

5.

Publicarea listelor dup] aprobare prin afi\area la un loc accesibil publicului

Dup] aprobarea în C.L.

6.

Termenul de contesta[ie

7 zile de la afi\are

7.

Solu[ionarea contesta[iilor

15 zile de la înregistrare

8.

Întocmirea @@FI|EI SOLICITAN{ILOR DE LOCUIN{}@@

Pân] la 15.03.2019

9.

Efectuarea anchetei sociale \i întocmirea FI|EI DE ANCHET} SOCIAL}

Pân] la 15.03.2019

10.

Analiza fiec]rei solicit]ri în parte pe baza documentelor de la dosar \i întocmirea FI|EI

Pân] la 15.03.2019

DE CALCUL A PUNCTAJULUI
11.

Întocmirea LISTEI DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUIN{EI ANL.

Pân] la 15.03.2019

12.

Discutarea \i aprobarea în Consiliul Local a LISTEI DE PRIORITATE PENTRU

\ed.C.L luna martie 2019

ACORDAREA LOCUIN{EI ANL
13.

Publicarea listei dup] aprobare prin afi\area la un loc accesibil publicului

Dup] aprobarea în C.L.

14.

Termenul de contesta[ie

7 zile de la afi\are

15.

Solu[ionarea contesta[iilor

15 zile de la înregistrare

16.

Întocmirea LISTEI DE REPARTIZARE A LOCUIN{ELOR

\ed.C.L luna aprilie 2019
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.9
din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare
al Compartimentului Asisten[] Social]
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate al secretarului comunei |}RM}|AG cu nr.125/ 9 ianuarie 2019 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare \i func[ionare al Compartimentului asisten[] social] precum \i proiectul Regulamentului de organizare \i
func[ionare al Compartimentului asisten[] social];
- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag nr.126/9 ianuarie 2019;
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.349/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-prevederile art.36(2), lit. @@a @@, alin.(3) lit. @@b @@, din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, ale art.
116 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,precum \i ale H.G Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare \i func[ionare ale serviciilor publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal.
În temeiul art.45(1), ale art.115,lit. @@b @@din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al Compartimentului asisten[] social] din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei |}RM}|AG, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul asisten[] social].
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul asisten[] social];
- Site-ul comunei: www.sarmasag.ro;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
Anex]
la Hot]r`rea nr.9
din 16 ianuarie 2019

REGULAMENTUL
de organizare \i func[ionare al Compartimentului de Asisten[] Social]
ART. 1. Compartimentul de asisten[] social] este structura specializat] în administrarea \i acordarea beneficiilor de asisten[] social] \i a
serviciilor sociale, înfiin[at] la nivel de compartiment func[ional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare Compartiment, cu
scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protec[iei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilit][i, precum
\i altor persoane, grupuri sau comunit][i aflate în nevoie social].
ART. 2. În aplicarea politicilor sociale în domeniul protec[iei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilit][i, precum \i
altor persoane, grupuri sau comunit][i aflate în nevoie social] Compartimentul îndepline\te, în principal, urm]toarele func[ii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unit][ii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunit][ii,
realizarea de sondaje \i anchete sociale, valorificarea poten[ialului comunit][ii în vederea prevenirii \i depist]rii precoce a situa[iilor de neglijare,
abuz, abandon, violen[], a cazurilor de risc de excluziune social] etc.;
b) de coordonare a m]surilor de prevenire \i combatere a situa[iilor de marginalizare \i excludere social] în care se pot afla anumite grupuri
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sau comunit][i;
c) de strategie, prin care asigur] elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale \i a planului anual de ac[iune, pe care le supune spre
aprobare consiliului local;
d) de comunicare \i colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor \i institu[iilor care au responsabilit][i în domeniul asisten[ei
sociale, cu serviciile publice locale de asisten[] social], precum \i cu reprezentan[ii societ][ii civile care desf]\oar] activit][i în domeniu, cu
reprezentan[ii furnizorilor priva[i de servicii sociale, precum \i cu persoanele beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
ART. 3. (1) Atribu[iile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asisten[] social] sunt urm]toarele:
a) asigur] \i organizeaz] activitatea de primire a solicit]rilor privind beneficiile de asisten[] social];
b) pentru beneficiile de asisten[] social] acordate din bugetul de stat realizeaz] colectarea lunar] a cererilor \i transmiterea acestora c]tre
agen[iile teritoriale pentru pl][i \i inspec[ie social];
c) verific] îndeplinirea condi[iilor legale de acordare a beneficiilor de asisten[] social], conform procedurilor prev]zute de lege sau, dup] caz,
stabilite prin hot]râre a consiliului local, \i preg]te\te documenta[ia necesar] în vederea stabilirii dreptului la m]surile de asisten[] social];
d) întocme\te dispozi[ii de acordare/respingere sau, dup] caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asisten[] social] acordate din
bugetul local \i le prezint] primarului pentru aprobare;
e) comunic] beneficiarilor dispozi[iile cu privire la drepturile \i facilit][ile la care sunt îndrept][i[i, potrivit legii;
f) urm]re\te \i r]spunde de îndeplinirea condi[iilor legale de c]tre titularii \i persoanele îndrept][ite la beneficiile de asisten[] social];
g) efectueaz] sondaje \i anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune social] sau a altor situa[ii de necesitate în
care se pot afla membrii comunit][ii \i, în func[ie de situa[iile constatate, propune m]suri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizeaz] activitatea financiar-contabil] privind beneficiile de asisten[] social] administrate;
i) particip] la elaborarea \i fundamentarea propunerii de buget pentru finan[area beneficiilor de asisten[] social];
j) îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de reglement]rile legale în vigoare.
(2) Atribu[iile Compartimentului în domeniul organiz]rii, administr]rii \i acord]rii serviciilor sociale sunt urm]toarele:
a) elaboreaz], în concordan[] cu strategiile na[ionale \i jude[ene, precum \i cu nevoile locale identificate, strategia local] de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe termen mediu \i lung, pentru o perioad] de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local \i
r]spunde de aplicare acesteia;
b) elaboreaz] planurile anuale de ac[iune privind serviciile sociale administrate \i finan[ate din bugetul consiliului local \i le propune spre
aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind num]rul \i categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale
propuse pentru a fi înfiin[ate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat \i sursele de finan[are;
c) ini[iaz], coordoneaz] \i aplic] m]surile de prevenire \i combatere a situa[iilor de marginalizare \i excludere social] în care se pot afla anumite
grupuri sau comunit][i;
d) identific] familiile \i persoanele aflate în dificultate, precum \i cauzele care au generat situa[iile de risc de excluziune social];
e) realizeaz] atribu[iile prev]zute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune primarului, în condi[iile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public \i public-privat pentru sus[inerea dezvolt]rii
serviciilor sociale;
g) propune înfiin[area serviciilor sociale de interes local;
h) colecteaz], prelucreaz] \i administreaz] datele \i informa[iile privind beneficiarii, furnizorii publici \i priva[i \i serviciile administrate de ace\tia
\i le comunic] serviciilor publice de asisten[] social] de la nivelul jude[ului, precum \i Ministerului Muncii \i Justi[iei Sociale, la solicitarea acestuia;
i) monitorizeaz] \i evalueaz] serviciile sociale;
j) elaboreaz] \i implementeaz] proiecte cu finan[are na[ional] \i interna[ional] în domeniul serviciilor sociale;
k) elaboreaz] proiectul de buget anual pentru sus[inerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de ac[iune, \i asigur] finan[area/
cofinan[area acestora;
l) asigur] informarea \i consilierea beneficiarilor, precum \i informarea popula[iei privind drepturile sociale \i serviciile sociale disponibile;
m) furnizeaz] \i administreaz] serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilit][i, persoanelor vârstnice, precum \i tuturor
categoriilor de beneficiari prev]zute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n) încheie contracte individuale de munc] \i asigur] formarea continu] de asisten[i personali; evalueaz] \i monitorizeaz] activitatea acestora
în condi[iile legii;
o) sprijin] compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiin[at potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asisten[ei
sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, în elaborarea documenta[iei de atribuire \i în aplicarea procedurii de atribuire,
potrivit legii;
p) planific] \i realizeaz] activit][ile de informare, formare \i îndrumare metodologic], în vederea cre\terii performan[ei personalului care
administreaz] \i acord] servicii sociale;
q) colaboreaz] permanent cu organiza[iile societ][ii civile care reprezint] interesele diferitelor categorii de beneficiari;
r) sprijin] dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activit][ii de
voluntariat în România, cu modific]rile ulterioare;
s) îndepline\te orice alte atribu[ii prev]zute de reglement]rile legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) \i b), Compartimentul organizeaz] consult]ri cu furnizorii publici \i priva[i, cu asocia[iile
profesionale \i organiza[iile reprezentative ale beneficiarilor.
ART. 4. (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale con[ine cel pu[in urm]toarele informa[ii: obiectivul general \i obiectivele specifice,
planul de implementare a strategiei, responsabilit][i \i termene de realizare, sursele de finan[are \i bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamenteaz] pe informa[iile colectate de Compartiment în exercitarea
atribu[iilor prev]zute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) \i i).
(3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment, fie prin contractarea unor servicii de specialitate \i con[ine cel pu[in
urm]toarele informa[ii:
a) caracteristici teritoriale ale unit][ii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomic] \i cultural] a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura popula[iei, dup] vârst], sex, ocupa[ie, speran[a de via[] la na\tere, speran[a de via[] s]n]toas] la
65 de ani, soldul migra[iei etc.;
d) tipurile de situa[ii de dificultate, vulnerabilitate, dependen[] sau risc social etc., precum \i estimarea num]rului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea r]spunde nevoilor beneficiarilor identifica[i \i argumenta[ia alegerii acestora.
ART. 5 (1) Planul anual de ac[iune prev]zut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaboreaz] înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul
urm]tor, în conformitate cu strategia de dezvoltare serviciilor sociale proprie, precum \i cu cea a jude[ului de care apar[ine unitatea administrativteritorial], \i cuprinde date detaliate privind num]rul \i categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi
înfiin[ate, programul de contractare \i programul de subven[ionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legisla[iei în domeniul
ajutorului de stat, bugetul estimat \i sursele de finan[are.
(2) Planul anual de ac[iune cuprinde, pe lâng] activit][ile prev]zute la alin. (1), planificarea activit][ilor de informare a publicului, programul
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de formare \i îndrumare metodologic] în vederea cre\terii performan[ei personalului care administreaz] \i acord] servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de ac[iune se fundamenteaz] prin realizarea unei analize privind num]rul \i categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente \i propuse spre a fi înfiin[ate, resursele materiale, financiare \i umane disponibile pentru asigurarea furniz]rii serviciilor respective,
cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prev]zute la art. 4 alin. (1), în func[ie de resursele
disponibile \i cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unit][ii administrativ-teritoriale se au în vedere
costurile de func[ionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmeaz] a fi înfiin[ate, costurile serviciilor sociale contractate,
ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmeaz] a fi contractate \i sumele acordate cu titlu de subven[ie, cu respectarea legisla[iei în domeniul
ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprob]rii, prin hot]râre a consiliului local, a planului anual de ac[iune, Compartimentul îl transmite spre consultare consiliului jude[ean.
(6) În situa[ia în care planul anual de ac[iune prevede \i înfiin[area de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea \i a altor
autorit][i ale administra[iei publice locale, planul anual de ac[iune se transmite spre consultare \i acestor autorit][i.
ART. 6. (1) În vederea asigur]rii eficien[ei \i transparen[ei în planificarea, finan[area \i acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are
urm]toarele obliga[ii principale:
a) asigurarea inform]rii comunit][ii;
b) transmiterea c]tre serviciul public de asisten[] social] de la nivel jude[ean a strategiei locale \i a planului anual de ac[iune, în termen de 15
zile de la data aprob]rii acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asisten[] social] de la nivel jude[ean a datelor \i informa[iilor colectate la
nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale \i serviciile sociale administrate de ace\tia, precum \i a rapoartelor de monitorizare \i
evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consult]ri cu reprezentan[i ai organiza[iilor beneficiarilor \i ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundament]rii
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale \i a planului anual de ac[iune;
e) comunicarea informa[iilor solicitate sau, dup] caz, punerea acestora la dispozi[ia institu[iilor/structurilor cu atribu[ii în monitorizarea \i
controlul respect]rii drepturilor omului, în monitorizarea utiliz]rii procedurilor de prevenire \i combatere a oric]ror forme de tratament abuziv,
neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale \i, dup] caz, institu[iilor/structurilor cu atribu[ii privind prevenirea torturii, precum \i
acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condi[iile legii.
(2) Obliga[ia prev]zut] la alin. (1) lit. a) se realizeaz] prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil,
prin afi\are la sediul institu[iei a informa[iilor privind:
a) activitatea proprie \i serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul institu[iei, condi[ii
de eligibilitate etc.;
b) informa[ii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unit][ii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori priva[i;
c) informa[ii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unit][ii administrativ-teritoriale.
ART. 7. În administrarea \i acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizeaz] urm]toarele:
a) solicit] acreditarea ca furnizor de servicii sociale \i licen[a de func[ionare pentru serviciile sociale ale autorit][ii administra[iei publice locale
din unitatea administrativ-teritorial] respectiv];
b) prime\te \i înregistreaz] solicit]rile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentan[ii legali ai acestora, precum \i
sesiz]rile altor persoane/institu[ii/furnizori priva[i de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c) evalueaz] nevoile sociale ale popula[iei din unitatea administrativ-teritorial] în vederea identific]rii familiilor \i persoanelor aflate în
dificultate, precum \i a cauzelor care au generat situa[iile de risc de excluziune social];
d) elaboreaz], în baza evalu]rilor ini[iale, planurile de interven[ie care cuprind m]suri de asisten[] social], respectiv serviciile recomandate \i
beneficiile de asisten[] social] la care persoana are dreptul;
e) realizeaz] diagnoza social] la nivelul grupului \i comunit][ii \i elaboreaz] planul de servicii comunitare;
f) acord] servicii de asisten[] comunitar] în baza m]surilor de asisten[] social] incluse de Compartiment în planul de ac[iune;
g) recomand] realizarea evalu]rii complexe \i faciliteaz] accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
h) acord] direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care de[ine licen[a de func[ionare, cu respectarea etapelor obligatorii
prev]zute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, a standardelor minime de calitate \i a standardelor de cost.
ART. 8. (1) Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea \i combaterea s]r]ciei \i riscului de excluziune
social] sunt adresate persoanelor \i familiilor f]r] venituri sau cu venituri reduse, persoanelor f]r] ad]post, victimelor traficului de persoane,
precum \i persoanelor private de libertate \i pot fi urm]toarele:
a) servicii de consiliere \i informare, servicii de inser[ie/reinser[ie social], servicii de reabilitare \i altele asemenea, pentru familiile \i persoanele
singure, f]r] venituri sau cu venituri reduse;
b) servicii sociale adecvate copiilor str]zii, persoanelor vârstnice singure sau f]r] copii \i persoanelor cu dizabilit][i care tr]iesc în strad]:
ad]posturi de urgen[] pe timp de iarn], echipe mobile de interven[ie în strad] sau servicii de tip ambulan[] social], ad]posturi de noapte, centre
reziden[iale cu g]zduire pe perioad] determinat];
c) centre multifunc[ionale care asigur] condi[ii de locuit \i de gospod]rire pe perioad] determinat] pentru tinerii care p]r]sesc sistemul de
protec[ie a copilului;
d) cantine sociale pentru persoanele f]r] venituri sau cu venituri reduse;
e) servicii sociale în sistem integrat cu alte m]suri de protec[ie prev]zute de legisla[ia special], acordate victimelor traficului de persoane pentru
facilitarea reintegr]rii/reinser[iei sociale a acestora: centre de zi care asigur] în principal informare, consiliere, sprijin emo[ional \i social în scopul
reabilit]rii \i reintegr]rii sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asisten[] social], suport emo[ional, consiliere psihologic],
consiliere juridic], orientare profesional], reinser[ie social] etc.;
f) consiliere adresat] familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în
comunitatea în care aceasta î\i va avea domiciliul sau re\edin[a dup] eliberare, precum \i servicii de consiliere acordate persoanei care a executat
o m]sur] privativ] de libertate în vederea sus[inerii reinser[iei sociale a acesteia.
(2) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate prevenirii \i combaterii violen[ei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgen[]
a victimelor violen[ei domestice, centre de recuperare pentru victimele violen[ei domestice, locuin[e protejate, centre de consiliere pentru prevenirea
\i combaterea violen[ei domestice, centre pentru servicii de informare \i sensibilizare a popula[iei \i centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea \i
reinser[ia social] a acestora, prin asigurarea unor m]suri de educa[ie, consiliere \i mediere familial], precum \i centre destinate agresorilor.
(3) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilit][i pot fi:
a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor cu dizabilit][i, precum \i centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit
atribu[iilor stabilite prin legile speciale;
b) servicii de asisten[] \i suport.
(4) Complementar acord]rii serviciilor prev]zute la alin. (3), în domeniul protec[iei persoanei cu dizabilit][i, Compartimentul:
a) monitorizeaz] \i analizeaz] situa[ia persoanelor cu dizabilit][i din unitatea administrativ-teritorial], precum \i modul de respectare a
drepturilor acestora, asigurând centralizarea \i sintetizarea datelor \i informa[iilor relevante;
b) identific] \i evalueaz] situa[iile care impun acordarea de servicii \i/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilit][i;
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c) creeaz] condi[ii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunz]toare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d) ini[iaz], sus[ine \i dezvolt] servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) asigur] ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f) elaboreaz] documenta[ia necesar] pentru acordarea serviciilor;
g) asigur] consilierea \i informarea familiilor asupra drepturilor \i obliga[iilor acestora \i asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h) implic] în activit][ile de îngrijire, reabilitare \i integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i) asigur] instruirea în problematica specific] persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asisten[ilor personali;
j) încurajeaz] \i sus[ine activit][ile de voluntariat;
k) colaboreaz] cu direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilit][i \i transmite
acesteia toate datele \i informa[iile solicitate din acest domeniu.
(5) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi urm]toarele:
a) servicii de îngrijire personal] acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre reziden[iale pentru persoanele vârstnice dependente singure
ori a c]ror familie nu poate s] le asigure îngrijirea;
b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum \i servicii destinate amenaj]rii sau adapt]rii locuin[ei, în func[ie de natura \i gradul de afectare
a autonomiei func[ionale.
(6) Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protec[iei \i promov]rii drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separ]rii
copilului de p]rin[ii s]i, precum \i cele menite s] îi sprijine pe ace\tia în ceea ce prive\te cre\terea \i îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere
familial], organizate în condi[iile legii.
(7) Complementar acord]rii serviciilor prev]zute la alin. (6), în domeniul protec[iei copilului, Compartimentul:
a) monitorizeaz] \i analizeaz] situa[ia copiilor din unitatea administrativ-teritorial], precum \i modul de respectare a drepturilor copiilor,
asigurând centralizarea \i sintetizarea datelor \i informa[iilor relevante, în baza unei fi\e de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii
\i justi[iei sociale;
b) realizeaz] activitatea de prevenire a separ]rii copilului de familia sa;
c) identific] \i evalueaz] situa[iile care impun acordarea de servicii \i/sau beneficii de asisten[] social] pentru prevenirea separ]rii copilului de familia sa;
d) elaboreaz] documenta[ia necesar] pentru acordarea serviciilor \i/sau presta[iilor \i acord] aceste servicii \i/sau beneficii de asisten[] social],
în condi[iile legii;
e) asigur] consilierea \i informarea familiilor cu copii în între[inere asupra drepturilor \i obliga[iilor acestora, asupra drepturilor copilului \i
asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigur] \i monitorizeaz] aplicarea m]surilor de prevenire \i combatere a consumului de alcool \i droguri, de prevenire \i combatere a
violen[ei domestice, precum \i a comportamentului delincvent;
g) viziteaz] periodic la domiciliu, familiile \i copiii care beneficiaz] de servicii \i beneficii de asisten[] social] \i urm]re\te modul de utilizare
a presta[iilor, precum \i familiile care au în îngrijire copii cu p]rin[i pleca[i la munc] în str]in]tate;
h) înainteaz] propuneri primarului, în cazul în care este necesar] luarea unei m]suri de protec[ie special], în condi[iile legii;
i) urm]re\te evolu[ia dezvolt]rii copilului \i modul în care p]rin[ii acestuia î\i exercit] drepturile \i î\i îndeplinesc obliga[iile cu privire la
copilul care a beneficiat de o m]sur] de protec[ie special] \i a fost reintegrat în familia sa;
j) colaboreaz] cu direc[ia general] de asisten[] social] \i protec[ia copilului în domeniul protec[iei copilului \i transmite acesteia toate datele \i
informa[iile solicitate din acest domeniu;
k) urm]re\te punerea în aplicare a hot]rârilor comisiei pentru protec[ia copilului/instan[ei de tutel] referitoare la prestarea de c]tre p]rin[ii ap[i
de munc] a ac[iunilor sau lucr]rilor de interes local, pe durata aplic]rii m]surii de protec[ie special].
ART. 9. (1) Structura organizatoric] \i num]rul de posturi aferent Compartimentului se aprob] de consiliul local, astfel încât func[ionarea
acestuia s] asigure îndeplinirea atribu[iilor ce îi revin potrivit legii.
ART. 10. (1) Finan[area Compartimentului se asigur] din bugetul local.
(2) Finan[area serviciilor sociale \i beneficiilor de asisten[] social] se asigur] din bugetul local, bugetul de stat, din dona[ii, sponsoriz]ri \i alte
forme private de contribu[ii b]ne\ti, potrivit legii.
ART. 11. (1) Structura de personal pentru asigurarea func[ion]rii Compartimentului este urm]toarea:
a) persoana responsabil] de eviden[a \i plata beneficiilor de asisten[] social];
b) persoana cu atribu[ii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asisten[ilor personali;
c) un asistent social;
d)un asistent medical comunitar;
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), în sarcina autorit][ii administra[iei publice locale sunt incluse cel pu[in urm]toarele obliga[ii:
a) realizarea evalu]rii ini[iale \i a planului de interven[ie de c]tre asistentul social;
b) realizarea atribu[iilor privind asisten[a medical] comunitar] de c]tre asistentul medical comunitar sau mediatorul sanitar.
(3) În vederea exercit]rii atribu[iilor ce îi revin, primarul va asigura încadrarea în Compartiment, cu prioritate, a asisten[ilor sociali, cu
respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004
privind Statutul asistentului social, cu modific]rile ulterioare, \i a prevederilor art. 4 din hot]râre.
(4) Prim]ria va facilita accesul personalului la programe de formare profesional].
Prezentul Regulament de organizare \i func[ionare intr] în vigoare începând cu data de 16.01.2019.

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.10
din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei
|}RM}|AG pentru perioada 2019-2023
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asisten[] social] din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei cu nr.13.219/10 ianuarie 2019;
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- Expunerea de motive a primarului comunei nr. 186/11 ianuarie 2019;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.350/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public] local];
- art.36, alin. (3), litera d), alin.(6) litera a), punctual 2 din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001 republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare precum \i ale art.3, alin.(2), litera a) din anexa Hot]rârii Consiliului Local nr.9/2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul
comunei |}RM}|AG,
În temeiul art.45 alin. (1) ale art.115, lit. @@b @@din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. - Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei
|}RM}|AG pentru perioada 2019-2024, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri încredin[eaz] Compartimentul de asisten[] social] \i primarul
comunei care va dispune m]surile necesare \i acord] sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hot]râri.
Art.3. -Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul asisten[] social];
- Site-ul comunei: www.sarmasag.ro;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
Anex]
la Hot]r`rea nr.10
din 16 ianuarie 2019

STRATEGIA DE DEZVOLATRE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI |}RM}|AG
PENTRU PERIOADA 2019 - 2024
Considera[ii generale
Urmare a modific]rilor intervenite în nevoile sociale ale popula[iei localit][ii, în comportamentul general al locuitorilor \i în legisla[ia na[ional]
în domeniul asisten[ei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de c]tre Compartimentul de Asisten[]
Social] din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj, pentru perioada 2019-2024 \i a unui Plan de m]suri
în vederea implement]rii acesteia.
Serviciile sociale reprezint] o component] a sistemului de protec[ie social], aceasta din urm] fiind un obiectiv impus aten[iei în cadrul
proceselor de promovare a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale con[ine cel pu[in urm]toarele informa[ii: obiective
generale, obiectivele specifice, planul de implementare al strategiei, responsabilit][i \i termene de realizare, rezultate a\teptate, sursele de finan[are
\i bugetul estimat.
Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamenteaz] pe informa[iile colectate de Compartiment în exercitarea
atribu[iilor prev]zute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) \i i) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare
ale serviciilor publice de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal. Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Compartiment,
fie prin contractarea unor servicii de specialitate \i con[ine cel pu[in urm]toarele informa[ii:
a) caracteristici teritoriale ale unit][ii administrativ-teritoriale;
b ) nivelul de dezvoltare socio-economic] \i cultural] a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura popula[iei, dup] vârst], sex, ocupa[ie, speran[a de via[] la na\tere, speran[a de via[] s]n]toas]
la 65 de ani, soldul migra[iei etc;
d ) tipurile de situa[ii de dificultate, vulnerabilitate, dependen[] sau risc social etc, precum \i estimarea num]rului de beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea r]spunde nevoilor beneficiarilor identifica[i \i argumenta[ia alegerii acestora. Prezenta Strategie
\i Planul de ac[iune corespunz]tor sunt elaborate cu respectarea legisla[iei în vigoare.
Defini[ie
În legisla[ia na[ional] care reglementeaz] domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale sunt definite drept: @@Ansamblul complex de m]suri \i
ac[iuni realizate pentru a r]spunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii \i dep]\irii unor situa[ii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependen[] pentru prezervarea autonomiei \i protec[iei persoanei, pentru prevenirea marginaliz]rii \i excluziunii sociale,
pentru promovarea incluziunii sociale \i în scopul cre\terii calit][ii vie[ii@@.
Scop
Scopul elabor]rii strategiei este acela de a asigura condi[iile furniz]rii unor servicii sociale de calitate, care implicit s] conduc] la îmbun]t][irea
calit][ii vie[ii familiilor \i persoanelor s]race, f]r] nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a \omerilor, a pensionarilor,
precum \i a altor categorii de persoane defavorizate din comuna S]rm]sag. Serviciile sociale reprezint] unul din pilonii importan[i ai sprijinului
pentru incluziunea social] a grupurilor vulnerabile \i î\i vor demonstra eficacitatea atât timp cât rela[ia dintre @@nevoile grupurilor vulnerabile oferirea de servicii sociale@@ va fi echilibrat], generând un r]spuns complex \i integrat în care misiunea serviciilor sociale se reg]se\te sub umbrela
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incluziunii sociale.
Principii \i valori
Conform art. 5 din Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor sociale se întemeiaz] pe urm]toarele valori \i principii: o
solidaritatea social], potrivit c]reia întreaga comunitate particip] la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesit] suport \i m]suri de protec[ie
social] pentru dep]\irea sau limitarea unor situa[ii de dificultate, în scopul asigur]rii incluziunii sociale a acestei categorii de popula[ie;
o
subsidiaritatea, potrivit c]reia, în situa[ia în care persoana sau familia nu î\i poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea
local] \i structurile ei asociative \i, complementar, statul;
o
universalitatea, potrivit c]reia fiecare persoan] are dreptul la asisten[] social], în condi[iile prev]zute de lege;
o
respectarea demnit][ii umane, potrivit c]reia fiec]rei persoane îi este garantat] dezvoltarea liber] \i deplin] a personalit][ii, îi sunt
respectate statutul individual \i social \i dreptul la intimitate \i protec[ie împotriva oric]rui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
o
abordarea individual], potrivit c]reia m]surile de asisten[] social] trebuie adaptate situa[iei particulare de via[] a fiec]rui individ; acest
principiu ia în considerare caracterul \i cauza unor situa[ii de urgen[] care pot afecta abilit][ile individuale, condi[ia fizic] \i mental], precum \i
nivelul de integrare social] a persoanei; suportul adresat situa[iei de dificultate individual] const] inclusiv în m]suri de sus[inere adresate membrilor
familiei beneficiarului;
o
parteneriatul, potrivit c]ruia autorit][ile publice centrale \i locale, institu[iile publice \i private, organiza[iile neguvernamentale, institu[iile
de cult recunoscute de lege, precum \i membrii comunit][ii stabilesc obiective comune, conlucreaz] \i mobilizeaz] toate resursele necesare pentru
asigurarea unor condi[ii de via[] decente \i demne pentru persoanele vulnerabile;
o
participarea beneficiarilor, potrivit c]reia beneficiarii particip] la formularea \i implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la
realizarea programelor individualizate de suport social \i se implic] activ în via[a comunit][ii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin
activit][i voluntare desf]\urate în folosul persoanelor vulnerabile;
o
transparen[a, potrivit c]reia se asigur] cre\terea gradului de responsabilitate a administra[iei publice centrale \i locale fa[] de cet][ean,
precum \i stimularea particip]rii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
o
nediscriminarea, potrivit c]reia persoanele vulnerabile beneficiaz] de m]suri \i ac[iuni de protec[ie social] f]r] restric[ie sau preferin[]
fa[] de ras], na[ionalitate, origine etnic], limb], religie, categorie social], opinie, sex ori orientare sexual], vârst], apartenen[] politic], dizabilitate,
boala cronic] necontagioas], infectare HIV sau apartenen[] la o categorie defavorizat];
o
eficacitatea, potrivit c]reia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activit][i
\i ob[inerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
o
eficien[a, potrivit c]reia utilizarea resurselor publice are la baz] respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
o
respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit c]reia fiecare persoan] are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale
sociale, asigurându-se c] aceasta nu amenin[] drepturile sau interesele legitime ale celorlal[i;
o
activizarea, potrivit c]reia m]surile de asisten[] social] au ca obiectiv final încurajarea ocup]rii, în scopul integr]rii/reintegr]rii sociale \i
cre\terii calit][ii vie[ii persoanei, \i înt]rirea nucleului familial;
o
proximitatea, potrivit c]reia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului \i men[inerea persoanei
cât mai mult posibil în propriul mediu de via[];
o
complementaritatea \i abordarea integrat], potrivit c]rora, pentru asigurarea întregului poten[ial de func[ionare social] a persoanei ca
membru deplin al familiei, comunit][ii \i societ][ii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului \i acordate integrat cu o gam]
larg] de m]suri \i servicii din domeniul economic, educa[ional, de s]n]tate, cultural etc.;
o
concuren[a \i competitivitatea, potrivit c]rora furnizorii de servicii sociale publici \i priva[i trebuie s] se preocupe permanent de cre\terea
calit][ii serviciilor acordate \i s] beneficieze de tratament egal pe pia[a serviciilor sociale;
o
egalitatea de \anse, potrivit c]reia beneficiarii, f]r] niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunit][ile de împlinire \i
dezvoltare personal], dar \i la m]surile \i ac[iunile de protec[ie social];
o
confiden[ialitatea, potrivit c]reia, pentru respectarea vie[ii private, beneficiarii au dreptul la p]strarea confiden[ialit][ii asupra datelor
personale \i informa[iilor referitoare la via[a privat] \i situa[ia de dificultate în care se afl];
o
echitatea, potrivit c]reia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru acelea\i tipuri de nevoi, beneficiaz] de
drepturi sociale egale;
o
focalizarea, potrivit c]reia beneficiile de asisten[] social] \i serviciile sociale se adreseaz] celor mai vulnerabile categorii de persoane \i se
acord] în func[ie de veniturile \i bunurile acestora;
o
dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit c]ruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege
liber dintre furnizorii acredita[i.
Compartimentul de asisten[] social], organizat la nivel local, are responsabilitatea cre]rii, men[inerii \i dezvolt]rii serviciilor sociale cu caracter
primar, în func[ie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sus[inere a func[ionalit][ii sociale a persoanei în mediul propriu de via[],
familial \i comunitar.
Obiective generale:
o
îmbun]t][irea calit][ii \i eficien[ei furniz]rii serviciilor sociale la nivel local;
o
serviciile oferite de c]tre personalul cu atribu[ii de asisten[] social], vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile \i
favorabile incluziunii sociale;
o
tratamentul corect \i echitabil al tuturor copiilor în societatea noastr], în exercitarea drepturilor de c]tre copii;
o
dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
o
dezvoltarea parteneriatelor;
o
dezvoltarea activit][ilor de informare asupra drepturilor \i obliga[iilor cet][enilor;
o
diversificarea ac[iunilor de con\tientizare \i sensibilizare social];
o
dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
o
prevenirea marginaliz]rii sociale;
o
combaterea riscului de excluziune social];
o
combaterea abuzului \i neglij]rii persoanelor vârstnice;
Obiective specifice:
1. Implementarea unitar] \i coerent] a prevederilor legale din domeniul asisten[ei sociale, corelate cu nevoile \i problemele sociale ale
Grupului [int] (categoriilor de beneficiari)
2. Înfiin[area \i actualizarea continu] a unei Baze de date care s] cuprind] date privind beneficiarii (date de contact, vârst], nivel de preg]tire
\colar] \i profesional], adrese de domiciliu etc.), date privind indemniza[iile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgen[], ajutoare pentru
înc]lzire, ajutoare materiale, aloca[ii de sus[inere etc.), cuantumul \i data acord]rii acestora, precum \i alte informa[ii;
3. Înfiin[area \i implementarea unui sistem armonizat \i integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Un[eni;
4 Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorit][i sau institu[ii publice, ONG - uri etc. 5. Îmbun]t][irea calit][ii vie[ii
pentru copii ai c]ror p]rin[i sunt pleca[i la munc] 'n str]inatate
6. Favorizarea dificult][ilor cauzate de incapacitatea de a crea condi[ii în acord cu posibilit][ile \i resursele pe care le au persoanele cu
dizabilit][i.
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7. Preg]tirea continu] a personalului
8. Asigurarea dreptului copiilor la educa[ie
9. Acreditarea serviciilor de asisten[] social] acordate de Prim]ria Comunei |]rm]\ag.
Conform Legii asisten[ei sociale, grupul vulnerabil desemneaz] persoane sau familii care sunt în risc de a-\i pierde capacitatea de satisfacere
a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situa[ii de boal], dizabilitate, s]r]cie, dependen[] de droguri sau de alcool ori a altor situa[ii care conduc
la vulnerabilitate economic] \i social].
Grupuri [int]: copiii, tinerii, vârstnicii dependen[i, f]r] sprijin familial sau s]raci, femeile, mamele adolescente, familiile monoparentale,
familiile cu mai mult de doi copii, persoanele cu dizabilit][i, \omerii, persoanele f]r] venituri sau cu venituri mici, persoanele dependente de
consumul de droguri, alcool sau alte substan[e toxice, persoanele infectate sau care tr]iesc cu HIV/SIDA, persoanele care au p]r]sit penitenciarele,
persoanele afectate de violen[a în familie.
Men[inerea serviciilor sociale la un nivel de calitate sunt un mijloc prin care cet][enii sunt sprijini[i s] devin] activi în via[a economic] \i social]
a comunit][ilor lor, s] dep]\easc] situa[ii de dificultate (temporare sau de lung] durat]) \i s] contribuie activ la bun]starea colectiv].
Colaboratori 'n implementarea Strategiei:
Consiliul Judetean S]laj;
Inspectoratul |colar;
Direc[ia de S]n]tate Public];
Direc[ia General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului;
ONG-uri;
Inspectoratul Jude[ean de Poli[ie;
AJOFM;
AJPIS.
PLANUL DE M}SURI ÎN VEDEREA IMPLEMENT}RII STRATEGIEI DE DEZVOLATRE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI
|}RM}|AG PENTRU PERIOADA 2019 - 2024
Nr.

OBIECTIV

REZULTATE

ACTIVITATE

Ctr.

A/TEPTATE

TE

RESPONSABILI, SURSE DE

RM EN FINANTA
RE SI INSTITU[II
PARTENE
RE

Implementarea unitar] /i coerent] a

1

-colectarea informa[iilor necesare identific]rii sau actualiz]rii nevoilor sociale la nivelul -

2019

Comparti ment Asistenț]
Social] / Bugetul local

birocra[iei pentru acordarea

-

asisten[ei sociale, corelate cu nevoile /i

drepturilor sociale

2024

problemele sociale ale Grupului [int]

-

prevederilor legale din domeniul

(categoriilor de beneficiari)

comunei |]rm]\ag

mic/orarea semnificativ] a

-reconstituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localit][ii,
repartiza[i în func[ie de tipurile de servicii sociale reglementate de lege

restrângerea posibilit][ilor

de fraudare a sistemului de
acordare a presta[iilor
-

completarea corect] a

formularelor pe baza c]rora se
solicit] dreptul la presta[ii
-monitorizarea \i evaluarea serviciilor sociale furnizate la nivelul comunei S]rm]\ag

sc]derea num]rului

de peti[ii

-m]suri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul [int] în acordarea ajutoarelor

-

2019

Primar/ Secretar / Comparti

unei Baze de date care s] cuprind]

financiare, materiale /i medicale pentru situa[iile reglementate de lege, precum \i a

debitelor provenite

-

ment Asistenț] Social] /

date privind beneficiarii (date de

prestațiilor sociale prev]zute de legislația în vigoare.

din acordarea

2023

Comparti ment buget

Înfiin[area /i actualizarea continu] a

2

-

contact, vârst], nivel de preg]tire

evitarea apariției

prestațiilor sociale;

contabilitate, impozite \i taxe
locale, patrimoniu, Comparti

/colar] /i profesional], adrese de

-crearea unei eviden[e informatizate (fi/iere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care s]

-

domiciliu etc.), date privind

cuprind] toate informa[iile referitoare la beneficiarii de servicii sociale

/i la timp cu privire

ment relații cu publicul

la drepturile sociale

resurse umane \i arhiv].

indemniza[iile acordate (ajutoare

informarea corect]

sociale, ajutoare de urgen[], ajutoare
pentru înc]lzire, ajutoare materiale,
aloca[ii de sus[inere etc.), cuantumul

-completarea acestor documente pe zile, luni, ani

/i data acord]rii acestora, precum /i
alte informa[ii
-centralizarea datelor,verificarea /i corelarea cu eviden[ele numerice, financiare din
compartimentele contabilitate, resurse umane etc.

-actualizarea continu] a întregii Baze de date
-acțiuni privind prevenirea abuzului, neglij]rii, exploat]rii /i a oric]ror forme de violen[]
asupra copilului sau de separare a copilului de p]rin[ii naturali, igienei /i
salubrit][ii mediului înconjur]tor, verificarea periodic] a copiilor care au fost plasa[i
pentru a primi îngrijire, dezvoltarea de programe de educa[ie pentru via[], inclusiv
educa[ie sexual], în vederea prevenirii contact]rii bolilor cu transmitere sexual] /i a
gravidit][ii minorelor etc.
3

Înfiin[area /i implementarea unui

-încurajarea activit][ii de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de intres public,

- diminuarea riscului de apari[ie a per

Compartiment Asistenț] Social]

sistem armonizat \i integrat de

conform legii, de asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele de

formelor de marginalizare social] man

/ Bugetul local /Bugetul de stat

furnizare a tuturor categoriilor de

educa[ie pentru s]n]tate, pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice,

servicii sociale la nivelul comunei

pentru asisten[] medical] gratuit] tinerilor care urmeaz] o form] de înv][]mânt autorizat]

S]rm]sag

sau acreditat], conform legii, precum /i

ent

prin structurile sale

2019

Primar/ Secretar

-

Comparti ment Asistenț]

2024

Social]/ \coal]/ ONG-uri

promovarea unor m]suri de reintegrare social] a tinerilor dependen[i de alcool, droguri sau
alte substan[e nocive etc.
-colaborarea cu instuțiile județene în vederea asigurar]rii furniz]rii de servicii pentru
persoanele vârstnice \i facilitarea accesului acestora în centre sociale, precum /i a
persoanelor cu handicap
4

Realizarea unor parteneriate public-

Elaborarea procedurilor de selec[ie a proiectelor de parteneriat

public, public-privat cu alte autorit][i
sau institu[ii publice, ONG -uri etc.
5

Încheierea contractelor /i implementarea proiectelor în parteneriat cu autoritatea/institu[ia

Îmbunatatirea calitatii vietii pentru

Identificarea de modalitati de implicare efectiv] a serviciilor primare din cadrul Primariei -

copii ai caror parinti sunt plecati la

in problematica copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;

cresterea capacitatii

copiilor/tinerilor de a lua decizii man
si de integrare sociala a

munca in strainatate
Monitorizarea num]rului de copii \i identificarea situațiilor de risc ;
consiliere primar] \i în colaborare cu alte instituții
-realizarea de programe de educație parental] \i activit]ți de informare individual] \i
consiliere a p]rinților care intenționeaz] s] plece în str]in]tate, precum \i a persoanei
desemnate ca reprezentant legal al copilului
-realizarea unor palnuri de servicii în vederea instituirii unei m]suri de protecție special]
pentru copii ai c]ror p]rinți sunt plecați la munc] în str]in]tate acolo unde se impune
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per

acestora
-

evitarea separ]rii copiilor de

p]rin[i

ent

\coala/ Comparti ment
Asistenț] Social]/ DGASPC

6

Favorizarea dificult][ilor cauzate de

- trecerea de la acoperirea riscului de invaliditate la readaptarea profesional]

incapacitatea de a crea condi[ii în

- integrarea social] a persoanelor

per

Compartiment Asistenț]

cu dizabilit][i

man

Social]/ AJOFM

ent

acord cu posibilit][ile /i resursele pe

7

8

care le au persoanele cu dizabilit][i

- informarea \i asistarea persoanelor cu dizabilit]ți

Pregatirea continua a personalului

-implementarea planului de formare continua a personalului.

Asigurarea dreptului copiilor la

-identificarea nevoilor de baz] a familiilor supuse la risc de abandon \colar

-dezvoltarea competentelor

per

Primar/ Comparti ment Resurse

profesionale pentru personalul

man

umane

care lucreaza cu copiii

ent

-reducerea

per

numarului de copiii nescolarizati man

educatie

si care au abandonat scoala -

-cre/terea particip]rii societ][ii civile

Scoala/ Compartiment
Asistenț] Social]

ent

întarirea capacitatilor parentale
prin asumarea responsabilitatilor

-orientarea , reeducarea /i reintegrarea social] a copilului delincvent

fata de educarea propriilor
copii

9

Acreditarea serviciilor de asistenț]

-cresterea calitatii serviciilor prin implementarea standardelor de calitate

2019

social] acordate de Prim]ria

-

comunei S]rm]sag

2024

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.11
din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea Planului anual de ac[iune privind serviciile sociale administrate \i finan[ate din
bugetul local al comunei pe anul 2019
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asisten[] social] din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei cu nr.13.220/10 ianuarie 2019;
- Expunerea de motive a primarului cmunei nr. 189/11 ianuarie 2019;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.351/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Legii nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public] local];
- art.36, alin. (3), litera d), alin.(6) litera a), punctul 2 din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, precum \i ale art.3, alin.(2), litera a) din anexa Hot]rârii Consiliului Local nr.10/2019
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei |}RM}|AG pentru perioada 2019 - 2024;
În temeiul art.45 alin. (1) ale art.115, lit. @@b @@din Legea administra[iei publice locale nr.215/2001, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. - Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG aprob] Planul anual de ac[iune privind serviciile sociale administrate
\i finan[ate din bugetul local al comunei pe anul 2019, conform anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri încredin[eaz] Compartimentul de asisten[] social] \i primarul
comunei care va dispune m]surile necesare \i acord] sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hot]râri.
Art.3. - Prezenta hot]râre se comuic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei;
- Compartimentul asisten[] social];
- Site-ul comunei: www.sarmasag.ro;
- Dosar hot]râri;
- Dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
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Anex]
la Hot]r`rea nr.11
din 16 ianuarie 2019

PLANUL ANUAL DE AC{IUNE
privind serviciile sociale administrate \i finan[ate din bugetul consiliului local pentru anul 2019

Având în vedere:
1. Strategia local] de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobat] prin Hot]rârea Consiliului Local |]rm]\ag nr.10/16.01.2019, respectiv
urm]toarele obiective opera[ionale:
a) Obiective generale:
o
îmbun]t][irea calit][ii \i eficien[ei furniz]rii serviciilor sociale la nivel local;
o
serviciile oferite de c]tre personalul cu atribu[ii de asisten[] social], vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile \i
favorabile incluziunii sociale;
o
tratamentul corect \i echitabil al tuturor copiilor în societatea noastr], în exercitarea drepturilor de c]tre copii;
o
dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
o
dezvoltarea parteneriatelor;
o
dezvoltarea activit][ilor de informare asupra drepturilor \i obliga[iilor cet][enilor;
o
diversificarea ac[iunilor de con\tientizare \i sensibilizare social];
o
dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
o
prevenirea marginaliz]rii sociale;
o
combaterea riscului de excluziune social];
o
combaterea abuzului \i neglij]rii persoanelor vârstnice;
b) Obiective specifice:
1. Implementarea unitar] \i coerent] a prevederilor legale din domeniul asisten[ei sociale, corelate cu nevoile \i problemele sociale ale
Grupului [int] (categoriilor de beneficiari)
2. Înfiin[area \i actualizarea continu] a unei Baze de date care s] cuprind] date privind beneficiarii (date de contact, vârst], nivel de preg]tire
\colar] \i profesional], adrese de domiciliu etc), date privind indemniza[iile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgen[], ajutoare pentru
înc]lzire, ajutoare materiale, aloca[ii de sus[inere etc), cuantumul \i data acord]rii acestora, precum \i alte informa[ii;
3. Înfiin[area \i implementarea unui sistem armonizat \i integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei
|]rm]\ag;
4 Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorit][i sau institu[ii publice, ONG - uri etc.
5. Îmbun]t][irea calit][ii vie[ii pentru copii ai c]ror p]rin[i sunt pleca[i la munc] 'n str]inatate
6. Favorizarea dificult][ilor cauzate de incapacitatea de a crea condi[ii în acord cu posibilit][ile \i resursele pe care le au persoanele
cu dizabilit][i
7. Pregatirea continu] a personalului
CAPITOLUL I - Administrarea, înfiin[area \i finan[area serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr. crt.

Cod serviciu social, conform

Denumirea

Nomenclatorului serviciilor

serviciului

sociale

Capacitate

Grad de

Bugetele estimate pe surse de finan[are, pentru serviciile sociale

ocupare

existente:

social
Buget jude[ean

Buget local

1

8891 CZ-C-II

Centru de zi copii 20

-

300000 lei

--

Contribu[ii Buget de
persoane stat
beneficiare

--

Alte surse

--

--

Total

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiin[ate

Resurse
Denumire

Cod

Categoribe

serviciu

serviciu

neficiari

social

social

Capacitatea necesara

Capacitate

umane

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru

cladire/spatiu

necesare

a fi înființate

necesar mp

Justificare

(personal de
specialitate, de

propus

îngrijire și
asistenț],
personal
gospod]rie,

Buget local

Buget
județean

Buget de stat

Contribuții

Alte surse

personae
beneficiare

întreținere
reparații,
deservire)

Nr.

Nr.

benef/zi

locuri (in
paturi)

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare, pentru realizarea obiectivelor specifice bugetul estimat pentru anul 2019 este de 496.550 lei.
Se aplic] \i în cazul programelor de finan[are nerambursabile pentru activit][i nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind
regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit][i nonprofit de interes general, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
D. Programul de subven[ionare a asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii
asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social], cu complet]rile ulterioare:
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subven[ii de la bugetul local:
a)
----
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b)
----....
2. Capitolele de cheltuieli curente de func[ionare a unit][ilor de asisten[] social], pentru care se pot acorda subven[ii;
3. Bugetul estimat al programului de subven[ionare
CAPITOLUL II - Planificarea activit][ilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate
cu prevederile art.6 din Hot]rârea Guvernului nr. 797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informa[iilor care se public] pe pagina proprie de internet/se afi\eaz] la sediul serviciului public de asisten[] social]:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b ) Planul anual de ac[iune privind serviciile sociale administrate \i finan[ate din bugetul consiliului jude[ean/consiliului local;
c) Activitatea proprie \i serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul institu[iei, condi[ii
de eligibilitate, informa[iile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizeaz] cel pu[in lunar;
d ) Informa[ii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unit][ii administrativ - teritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale,
acordate de furnizori publici ori priva[i:
(i) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate \i din jude[ \i a serviciilor sociale acordate de ace\tia - se actualizeaz] lunar;
(ii) Serviciile sociale care func[ioneaz] în cadrul/coordonarea serviciului public de asisten[] social]: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii,
costurile \i personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizeaz] trimestrial/anual;
(iii) Situa[ii statistice care privesc serviciile sociale organizate \i acordate la nivelul jude[ului - se actualizeaz] cel pu[in anual;
e) Informa[ii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unit][ii administrativ teritoriale6 - se actualizeaz] cel pu[in trimestrial;
2. Activit][i de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor
sociale, respectiv pe perioada realiz]rii evalu]rii ini[iale, a anchetelor sociale sau a activit][ii de consiliere în cadrul centrelor de zi;
3. Campanii de informare \i sensibilizare a comunit][ii, organizate de compartimentul de asistenta sociala] sau în colaborare cu alte servicii
publice de interes local etc.;
4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale compartimentului de asistenta social];
5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organiza[ii de voluntariat, asocia[ii ale persoanelor beneficiare etc.;
6. Activit][i de informare \i consiliere realizate prin serviciul de asisten[] comunitar], cum ar fi: con\tientizare \i sensibilizare a publicului
privind riscul de excluziune social], respectarea drepturilor sociale \i promovarea m]surilor de asisten[] social], mediere social] etc.;
7. Mesaje de interes public transmise prin pres].
CAPITOLUL III - Programul de formare \i îndrumare metodologic] a personalului care lucreaz] în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activit][i de formare profesional] continu] în vederea cre\terii performan[ei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfec[ionare
Nr. de persoane
Personalul de specialitate

Buget estimat

3

3000 lei

a) cursuri de calificare
Nr. de persoane

--

Buget estimat

--

---

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerin[elor standardelor de calitate;
c.2. asisten[i personali;
c.3. îngrijitori informali7;
c.4. voluntari8;
Nr. de persoane
Asistenții personali

Buget estimat
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13800 lei

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, ora\elor, comunelor, prin asocia[ii profesionale,
prin asocia[ii de dezvoltare intercomunitar] etc.:
Teme de interes
-

Nr. de persoane

Buget estimat

--

--

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes na[ional;
f) altele:
2. Încheierea de contracte de supervizare profesional]/Revizuirea fi\elor de post în vederea asigur]rii coordon]rii profesionale sau încheierea
de contracte de supervizare în servicii sociale:
a) pentru asisten[i sociali: nr. -; buget estimat ___;
b ) pentru psihologi: nr...........; buget estimat__;

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

HOT}RÂREA Nr.12
din 16 ianuarie 2019
pentru aprobarea Re[elei \colare a unit][ilor de înv][]mânt
din comuna |]rm]\ag pentru anul \colar 2019-2020
Consiliul Local al Comunei |}RM}|AG, jude[ul S]laj,

Având în vedere:
- Raportul argumentativ privind organizarea re[elei \colare cu nr.7086/4 decembrie 2018, precum \i adresa cu nr.11.265
\i 11.266/29 octombrie 2018 a Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj;
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- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag nr.7087/4 decembrie 2018;
- Avizul conform al Inspectoratului |colar Jude[ean S]laj cu nr.12.451/9 ianuarie 2019;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.352/16 ianuarie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.61,alin.1 \i 2 din Legea nr.1/2011 a Educa[iei Na[ionale, art.24 din anexa la O.M.E.N nr.5235/2.10.2018 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de \colarizare pentrun 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;
- art.36 (2), lit.@@d@@, 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(1) \i ale art.115 , alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],
cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Aprob] Re[eaua \colar] a unit][ilor de înv][]mânt din comuna |]rm]\ag pentru anul \colar 2019-2020, conform
anexei, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei, DOMBI ATTILA - JANOS.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului- Jude[ul S]laj;
- Inspectoratul |colar al Jude[ului S]laj;
- Liceul Tehnologic nr.1 |]rm]\ag;
- Domnului primar, DOMBI ATTILA-JANOS;
- Site-ul www.sarmasag.ro
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Adrian-Pavel Neme\

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Angela-Rodica Oroian
Anex]
la Hot]r`rea nr.12
din 16 ianuarie 2019

RE{EAUA UNIT}{ILOR DE ÎNV}{}MÂNT PENTRU ANUL |COLAR 2019-2020 ÎN COMUNA |}RM}|AG
RE{EAUA UNIT}{ILOR DE ÎNV}[}MÂNT PENTRU

STATUTUL UNIT}{II

ANUL |COLAR 2019-2020 ÎN COMUNA |}RM}|AG

UNITATEA
ADMINISTRATIV
TERITORIAL}

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 |}RM}|AG

UNITATE CU

|}RM}|AG

PERSONALITATE JURIDIC}
|COALA GIMNAZIAL} NR.2 |}RM}|AG

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}
|COALA GIMNAZIAL} ADY ENDRE LOMPIRT

STRUCTUR} |COLAR}

|COALA PRIMAR} ILOSVAI SOLYMES PETER ILISUA

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}
|}RM}|AG

ARONDAT}
GR}DINI{A CU PROGRAM NORMAL NR.3 |}RM}|AG

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}
GR}DINI{A CU PROGRAM NORMAL NR.2 |}RM}|AG

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}
GR}DINI{A CU PROGRAM NORMAL NR.1 |}RM}|AG

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}
GR}DINI{A CU PROGRAM NORMAL LOMPIRT

STRUCTUR} |COLAR}

GR}DINI{A CU PROGRAM NORMAL ILISUA

STRUCTUR} |COLAR}

|}RM}|AG

ARONDAT}

ARONDAT}
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|}RM}|AG

