MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.8
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
12 februarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 53 din 14.12.2018 privind completarea Anexei nr.1 la Hot]r`rea
Consiliului Local HERECLEAN nr. 37 din 21.08.2009 privind 'nsu\irea inventarului bunurilor
care alc]tuiesc domeniului public al comunei HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 54 din 14.12.2018 privind casarea obiectelor de inventar aflate în
domeniul privat al comunei Hereclean
HOT}RÂREA NR. 55 din 14.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i
func[ionare al Compartimentului de presta[ii \i asisten[] social] organizat la nivelul comunei Hereclean
HOT}RÂREA NR. 56 din 14.12.2018 pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale
HOT}RÂREA NR. 58 din 14.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
rezulta[i în urma modific]rii proiectului tehnic pentru obiectivul de investi[ii @@Modernizarea re[elei
de drum de interes local în Comuna Hereclean, Jude[ul S}LAJ@@, proiect finan[at 'n cadrul
Programului Na[ional de Dezvoltare Rural] (PNDR) 2014-2020, SubM]sura 7.2 - @@Investi[ii în
crearea \i modernizarea infrastructurii de baz] la scar] mic]@@
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HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PLOPI|
HOT}RÂREA NR.16 din 20 februarie 2019 privind aprobarea prelu]rii, de la Asocia[ia
Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu, a investi[iilor aferente comunei Plopi\ realizate în cadrul
proiectului @@MODERNIZARE DC 162, DC 167, STRADA M}GURII |I STRADA CU{II,
ALIMENTARE CU AP} POTABIL} "N LOCALITATEA CORNI{EL |I CANALIZARE
APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD, CU STA{IE DE
EPURARE ÎN LOCALITATEA BOROD, MODERNIZARE- DOTARE C}MINE
CULTURALE ÎN LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD@@, COMUNA BOROD JUDE{UL BIHOR, derulat prin FEADR, M]sura 322 \i introducerea acestora în inventarul
bunurilor domeniului public al comunei Plopi\
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 53
din 14.12.2018
privind completarea Anexei nr. 1
la Hot]r`rea Consiliului Local HERECLEAN nr. 37 din 21.08.2009 privind 'nsu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniului public al comunei HERECLEAN
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ;
Având 'n vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei HERECLEAN nr. 6875 din 10.12.2018 privind necesitatea adoptarii
prezentei hotarâri;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 6876 din 10.12.2018;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Hot]r`rea Consiliului Local HERECLEAN nr. 37/21.08.2009 prin care au fost eviden[iate bunurile aflate 'n domeniul
public al Comunei HERECLEAN;
- Legea nr. 52/ 2003 privind transparen[a decizional] 'n administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- art. 8 \i ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Art. 36 alin.(2) litera @@c@@ \i art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
"n temeiul art. 45 (3) din legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se completeaz] Anexa nr. 1 la Hot]r`rea Consiliului Local HERECLEAN nr. 37 din 21.08.2009 privind 'nsu\irea
inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniului public al comunei HERECLEAN, la lit. B: TERENURI NEOCUPATE DE
CONSTRUC{II, Satul Hereclean, cu dou] pozi[ii 31.1 \i 31.2, conform anexei, parte integrant] din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot]r`ri se 'ncredin[eaz] primarul comunei HERECLEAN, domnul
Dobrai Francisc.
Art.3. Hotarârea se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Consiliului Jude[ean S}LAJ;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei HERECLEAN;
- Afi\at la sediul Prim]riei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.53
din 14.12.2018

INVENTARUL BUNURILOR CARE SE INTRODUC ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI HERECLEAN
B. TERENURI NEOCUPATE DE CONSTRUC{II
SATUL Hereclean
Nr.

Codul de

Denumirea

crt

clasificare

bunului

31.1

-

31.2

-

Teren intravilan

Teren intravilan

Elemnetele de identificare
Hereclean, Zona T]u, S= 5675 mp,

Anul d]rii ’n

Valoarea de

folosin[]

inventar

2018

20000

Situa[ia juridic]
actual]
domeniu public

Vecini: N- nr.cad.50186, S- Drum, E

comunal potrivit

Domeniul public, V- Drum.

HCL nr.53/2018

Hereclean, Zona T]u, S= 3100 mp,

2018

15000

domeniu public

Vecini: N- nr. Cad. 51120, S- Cri\an

comunal potrivit

I, E- Drum , V- Vale

HCL nr.53/2018
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREANR. 54
din 14.12.2018
privind casarea obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al comunei Hereclean
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ, întrunit în sedint] ordinar]:
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6877 din 10.12.2018 a primarului comunei Hereclean;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 6878 din 10.12.2018;
- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare \i valorificare a activelor
corporale care alc]tuiesc domeniul public \i privat al statului \i al unit][ilor administrativ-teritoriale, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- O.G. 81/2003 privind reevaluarea \i amortizarea activelor fixe aflate 'n patrimoniul institu[iilor publice, cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- H.G nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f]r] plat] \i de valorificare a bunurilor apartinând institu[iilor
publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art. 36 alin. 2 lit. @@c@@ din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art. 1. Se aprob] casarea obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al comunei Hereclean, conform anexei, parte
integrant] din prezenta hot]râre;
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i compartimentul contabilitate;
Art. 3 Prezenta hot]r`re se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Compartiment contabil \i primar;
- dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.54
din 14.12.2018

CASARE OBIECTE DE INVENTAR- CENTRALIZATOR
NR. CRT.

COMPARTIMENT

VALOARE

1

Birou primar

1.355

2

Birou secretar

863

3

Birou contabilitate

820

4

Birou stare civila

200,56

5

Birou taxe si impozite

650

7

Post politie

75

8

Serv. De gospod]rie

2.823,68

9

C]min Badon

3092

10

Birou contabilitate

820

11

TOTAL

10.699,24
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NR.CRT

COMPERTIMENT

OBIECT INVENTAR

NR.

VALOARE

BUC
1

Birou primar

Biblioteca

1

135

Birou pe colt

1

480

Masa conferin[a

1

200

Scaune din piele

7

350

Tablou in ulei

1

190

TOTAL
Birou taxe \i impozite

Imprimanta laser A4 Brother

1.355
1

650

TOTAL
2

Buc]t]rie prim]rie

650

Aragaz SMN4

1

516

Scrumiere

2

2

Bol supa mic

1

5

Tav] inox T18

1

26

Tav] inox T9

2

26

Fata de masa damasc

2

30

Fata de mas] damasc alb]

1

40

Set ce\ti cafea 4x6 buc

2

20

Pahare vin

6

6

Aparat sandvici Zass

1

54

Total
3

Birou secretar

725

Imprimant]

1

843

Perforator

1

10

Capsator

1

10

TOTAL
4

Birou stare civila

863

Jaluzele verticale

2

180,56

Perforator

1

10

Capsator

1

10

TOTAL
5

Birou contabilitate

Monitor benq GL2250m

200,56
1

820

TOTAL
6

Serv. gospod]rie

820

Scara aluminiu

1

694,99

Bocanci tornado

1

82

Furca 4 coarne

2

42,80

Cazma cu coada

1

50,70

Cizme PVC

2

71,20

4

Grebla din[i ras

2

32

Roaba Limex 100L

2

350

Lopata de z]pad] din plastic

3

75

Jacheta Samoa 90850-50

2

190

Roaba

1

159

Bocanci parma Winter

1

108

Topor despicat 85 cm

1

95

Pantalon pieptar Tonga 90861-50

1

95

Set chei inelare

1

39

Set chei combinate 6-22 mm

1

45

Bocanci Yankee

1

89

Cle\te papagal

1

45

Cle\te tras nituri

1

60

Vesta reflectorizant] neon galbena

3

33

Cheie reglabil] 150 mm

1

17

Cheie reglabil] 200 mm

1

20

Pantalon pieptar Samoa 90851-48

1

95

Set chei combinate

1

49

Set chei combinate

1

55

Cheie mox

1

230,99

TOTAL
7

C]min cultural Badon

2.823,68

Masa ping-pong

4

2760

Palete

8

192

Fileu

4

140

TOTAL
8

Post politie

3.092

Drapelul României

1

17

Drapelul UE

1

29

Drapelul NATO

1

29
75

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 55
din 14.12.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al Compartimentului de presta[ii
\i asisten[] social] organizat la nivelul comunei Hereclean
Consiliul Local al comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ,
- expunerea de motive nr. 6879 din 10.12.2018 a primarului comunei;
- raportul de specialitate nr. 6880 din 10.12.2018 al Compartimentului de presta[ii \i servicii sociale;
- prevederile art. 1 alin. (4) \i art. 6 alin. (1) din HOT}RÂREA NR. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de
organizare \i func[ionare al compartimentului de asisten[] social] \i a structurii orientative de personal;
- prevederile art. 113 alin. (1) \i (4) - (5) din Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
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-art. 36, alin (2), lit. a), alin (3) lit. b) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare al compartimentului de presta[ii \i asisten[] social] organizat
la nivelul comunei Hereclean, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul de presta[ii \i asisten[] social].
Art.3. Prezenta hot]râre se aduce la cuno\tin[a public] \i se comunic]:
- Institutia Prefectului Jude[ului S}LAJ;
- Compartimentul de presta[ii \i asisten[] social];
- Cet][enii comunei prin afi\aj;
- Dosar \edin[];

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.55
din 14.12.2018

REGULAMENT - CADRU
de organizare \i func[ionare al Compartimentului de presta[ii \i servicii sociale organizat
la nivelul comunei Hereclean
ART. 1 Compartimentul de presta[ii \i servicii sociale organizat la nivelul comunei Hereclean 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
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
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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
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.
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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 comunei Bobota.
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.
(2) Consiliul local aprob], prin hot]râre, regulamentul de organizare \i func[ionare al Compartimentului, pe baza prevederilor prezentului
regulamentului-cadru.
(3) Atribu[iile Compartimentului, prev]zute la art. 3, se completeaz] cu alte atribu[ii, în func[ie de caracteristicile sociale ale comunei, cu
respectarea prevederilor 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 orientativ] de personal pentru asigurarea func[ion]rii Compartimentului este urm]toarea:
a) persoana/persoanele responsabil]/responsabile de eviden[a \i plata beneficiilor de asisten[] social];
b) persoana/persoanele cu atribu[ii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asisten[ilor personali;
c) persoana cu atribu[ii în domeniul asisten[ei medicale comunitare, dup] caz.
(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.
*Prim]ria va facilita accesul personalului la programe de formare profesional].
ART. 12.Regulamentul de organizare \i func[ionare al compartimentului de asisten[] social] organizat la nivelul comunei Hereclean, se va
modifica / actualiza ori de cate ori este nevoie.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN
HOT}RÂREA NR. 56
din 14.12.2018
pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S}LAJ,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei nr. 6881 din 10.12.2018;
- Raportul nr. 6882 din 10.12.2018 al Compartimentului de presta[ii \i servicii sociale prin care propune aprobarea
Planului anual privind serviciile sociale;
- Rapotul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art. 118 din Legea asisten[ei sociale nr.292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Ordinul nr. 1086/20.02.2018 privind aprobarea modelului cadrul al Planului de ac[iune privind serviciile sociale;
- prevederile art. 36 alin. (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.
În temeiul art.45(3) \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,

HOT}R}|TE:
Art.1. Aprob] Planul anual privind serviciile sociale, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] - Compartimentul de presta[ii \i servicii sociale.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Primarul comunei;
- Compartiment presta[ii \i servicii sociale;
- Dosar \edin[];

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
Anex]
la Hot]r`rea nr.56
din 14.12.2018

PLANUL ANUAL DE AC{IUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
Planul anual de ac[iune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de presta[ii \i servicii sociale se elaboreaz] în conformitate cu
m]surile \i ac[iunile prev]zute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Hereclean, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) \i
(b) din Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Planul anual de ac[iune privind serviciile sociale se face cu participarea func[ionarului public din cadrul Compartimentului de presta[ii \i
servicii sociale.
Planul anual de ac[iune privind serviciile sociale poate fi modificat:
* ca urmare a unor modific]ri ap]rute în structura Compartimentului de prestatii \i servicii sociale;
* ca urmare a modific]rii sau a apari[iei unor acte legislative.
Din perspectiv] func[ional], acordarea serviciilor de asisten[] social] este conceput] ca un sistem de ac[iuni specifice, care trebuie s] asigure
realizarea obiectivului s]u major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natur] economic], fizic], psihic] sau social], nu au
posibilitatea s]-\i asigure nevoile sociale, s]-\i dezvolte propriile capacit][i \i competen[e pentru integrarea social].
Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de presta[ii \i servicii sociale î\i define\te anumite priorit][i esen[iale pentru
îndeplinirea misiunii ei.
Rolul planific]rii este de a ajuta institu[ia s]:
* î\i defineasc] obiectivele \i orient]rile;
* î\i defineasc] priorit][ile \i cele mai potrivite ac[iuni pe care le va întreprinde;
* identifice m]suri concrete de coordonare a activit][ilor din cadrul institu[iei;
* clarific]m resursele pe care le putem folosi \i s] identific]m ce ac[iuni trebuie s] întreprindem.
Considera[ii preliminare
În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a [inut cont, în primul rând de scopul Compartimentul
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de presta[ii \i servicii sociale \i anume prevenirea sau limitarea unor situa[ii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau
excluziune social]. Institu[ia urm]re\te realizarea scopului prin acordarea de beneficii \i servicii sociale:
A. BENEFICII SOCIALE
1. Venitul minim garantat:
Plata ajutorului social se efectueaz] de c]tre Agen[iile Jude[ene pentru Pl][i \i Inspec[ie Social]. În cursul anului 2018 s-au aflat în plat] un num]r
mediu lunar de 17 dosare de acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ 4.800 lei/luna, de la Bugetul de stat.
Din fondurile de la bugetul local se pl]te\te ajutorul de înc]lzire a locuin[ei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul
minim garantat cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, iar estimarile pentru anul 2019 sunt de 5.800 lei.
2. Indemniza[ia \i plata asisten[ilor personali pentru persoanele cu handicap grav:
Indemniza[ia \i plata asisten[ilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acord] conform Legii 448/2006 privind protec[ia \i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei
legi, rolul institu[iei noastre este de a monitoriza atribu[iile \i obliga[iile ce le revin asisten[ilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în
vederea amelior]rii situa[iei acestora, astfel încât ace\tia s] primeasc] îngrijire special] la nivelul la care situa[ia lor o cere. În cursul anului 2018,
un num]r mediu lunar de 60 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prev]zute de lege, în urma încadr]rii în gradul grav de
handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protec[ia Copilului
din subordinea Consiliului Jude[ean S}LAJ. Pentru anul 2019 estim]m c] indemniza[iile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de
aproximativ 30 dosare, iar cheltuielile 'n suma de 35.000 lei/luna, iar asisten[ii personali un numar de 35 \i suma cheltuita aproximativ 78.000
lei/luna, asigura[i în propor[ie de 90 % de la Bugetul de stat \i de 10% de la Bugetul local.
Mentionam ca 'n anul 2018 s-au acordat concedii de odihna la asistentii personali, iar persoanei bolnave i s-a acordat indemnizatia lunara \i
speram ca \i 'n anul 2019 o sa dispunem de fondurile necesare pentru acordarea \i concediilor de odihna.
3. Protec[ia copilului
În cadrul Serviciul Public de Asisten[] Social], Compartimentul de prestatii \i servicii sociale \i care func[ioneaz] în baza Legii 272/2004
privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse
m]suri de protec[ie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializat] la domiciliul p]rin[ilor, institu[ionalizarea sau asigurarea
unui asistent maternal pentru copiii de pe raza comunei Hereclean \i reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de m]suri de
protec[ie special]. Cazurile sunt înaintate Direc[iei Generale de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului a Jude[ului S}LAJ, care analizeaz]
situa[ia minorilor \i instituie o m]sur] de protec[ie specific] fiec]rui caz în parte. M]surile de protec[ie special], instituite pentru copiii afla[i în
diverse situa[ii de risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului sunt alocate din
fonduri de la Bugetul de stat.
Prin Compartimentul de prestatii \i servicii sociale se monitorizeaz] to[i copiii afla[i în situa[ii de risc de pe raza comunei Hereclean.
În vederea prevenirii separ]rii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale \i vor fi propuse m]suri de protec[ie
special], acolo unde situa[iile constatate impun acest lucru. Având în vedere situa[ia socio - economic] la nivelul comunei Hereclean preconiz]m
c] pe anul 2019 se va reduce num]rul de familii aflate în situa[ie de risc \i implicit, num]rul de copii, deoarece vor fi create noi locuri de munc],
în schimb va cre\te num]rul de copii cu p]rin[i afla[i la munc] în str]in]tate.
Pentru prevenirea abandonului \colar, compartimentul nostru monitorizeaz] situa[ia \colar] a copiilor \i tinerilor afla[i în situa[ii de risc din
eviden[ele noastre sau ca urmare a sesiz]rilor primite.
Al]turi de institu[iile de înv][]mânt, Compartimentul servicii sociale particip] la ob[inerea unor drepturi b]ne\ti pentru elevi \i studen[i prin
efectuarea anchetelor sociale.
Totodat], copiii a c]ror p]rin[i sunt pleca[i la munc] în str]in]tate sunt monitoriza[i periodic iar persoanele în grija c]rora r]mân sunt
consiliate cu privire la obligativitatea deleg]rii de c]tre instan[] a exerci[iului drepturilor p]rinte\ti.
Se men[ine \i se dezvolt] colaborarea cu toate institu[iile statului \i cu toate asocia[iile, funda[iile \i ONG - urile care se ocup] de problematica
copiilor \i tinerilor.
4. Ajutoarele de urgen[] \i ajutoarele de înmormântare
In anul 2018 a fost necesar] suma de 36.350 lei, pentru cele 13 cereri, de la Bugetul local la ajutoarele de urgen[] \i ajutoarele de
înmormântare care se acord] în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare. Pentru anul 2019
estim]m un necesar în cuantum de aproximativ 40.000 lei de la Bugetul Local.
5. Aloca[ia pentru sus[inerea familiei
Aloca[ia pentru sus[inerea familiei se acord] în baza Legii 277/2010 privind aloca[ia pentru sus[inerea familiei, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în cre\tere \i îngrijire copii în vârst] de pân ] la 18 ani. Sumele necesare
sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agen[ia Jude[ean] pentru Pl][i \i Inspec[ie Social]. Având în vedere faptul c] în cursul anului 2018 sunt
în plat] 40 de dosar \i c] num]rul solicit]rilor de acordare este aproximativ acela\i cu num]rul de încet]ri, estim]m c] în anul 2019 se va men[ine
acela\i num]r de dosare în plat].
6. Ajutorul pentru înc]lzirea locuin[ei
Conform O.U.G. 70/2011 privind m]surile de protec[ie social] în perioada sezonului rece, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, ajutorul
pentru înc]lzirea locuin[ei se acord] din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor \i persoanelor singure cu venituri reduse. Num]rul de beneficiari
pentru perioada noiembrie 2018 - martie 2019 a fost de aproximativ 43 familii \i persoane singure au beneficiat de ajutor de înc]lzire a locuin[ei
cu lemne, 'n valoare de 7665 lei. Estim]m c] vor fi aproximativ 30 de beneficiari de ajutor de înc]lzire în perioada sezonului rece noiembrie 2019
-martie 2020, în sc]dere, datorit] cre\terilor salariale \i a pensiilor.
7. Distribuirea laptelui praf pentru nou-n]scu[i
În conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuit] de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, se
acord] gratuit lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiaz] de lapte matern. În anul 2018 nu
au beneficiat de lapte praf, deoarece nu am avut asemenea cazuri. Estim]m c] în anul 2019 vor beneficia de lapte praf un num]r de aproximativ
de 3 copii. Costul laptelui praf se suport] din fonduri de la Bugetul de stat.
8. Tichete sociale de gradini[]
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea particip]rii în înva[]mântul prescolar a copiilor provenind din familiii
defavorizate se acord] tichete sociale, în valoare de 50 lei lunar, sumele fiind suportate de la Bugetul de stat. 'n anul 2018 nu am avut cereri
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inregistrate, estim]m ca nici în anul 2019 nu o sa avem asemenea cereri.
Pentru anul 2019 Serviciul public de asisten[] social] î\i propune urm]toarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce prive\te activit][ile de asisten[] social] la nivelul comunei Hereclean
Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale care s] cuprind] (date de contact, vârsta, nivel de
preg]tire scolar] \i profesional], presta[iile acordate, cuantum \i data acordarii).
Obiectiv 2. Eficientizarea activit][ii privind acordarea presta[iilor sociale care intr] în atribu[iile serviciului
·
consultarea persoanelor din cadrul serviciului care au atribu[ii în domeniu;
·
stabilirea sarcinilor;
·
actualizarea fi\elor de post;
·
actualizarea procedurilor de lucru;
·
desemnarea responsabilit][ilor;
·
aducerea la cuno\tin[] \i însu\irea procedurii de c]tre persoanele cu atribu[ii în domeniu;
Obiectiv 3: Dezvoltarea \i diversificarea serviciilor de natur] social], în func[ie de nevoile identificate
·
Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentan[i ai beneficiarilor \i al[i factori interesa[i din comunitate \i stabilirea
strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale \i a unor obiective comune în acest sens;
·
Folosirea experien[ei acumulate \i consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor
obiective concrete;
·
Referirea cazurilor spre organiza[ii sau institu[ii, furnizoare de servicii sociale sau de alt] natur], pentru a asigura continuitatea
interven[iei.
Obiectiv 4: Îmbun]t][irea continu] a calit][ii serviciilor sociale
·
Evaluarea continu] a personalului \i a nevoilor de formare profesional] a acestora
·
Întocmirea unui plan de formare\i perfec[ionare profesional] în func[ie de nevoile personalului, schimb]rile legislative \i [inând cont de
nevoile existente în comunitate;
·
Asigurarea unor servicii sociale de calitate \i adaptate nevoilor comunit][ii, prin calificarea continu] a personalului;
·
Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului \i beneficiarilor;
·
Sus[inerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezenta[i care s] le promoveze interesele;
·
Monitorizare \i evaluare continu] a calit][ii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
·
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor \i în func[ie de priorit][ile identificate în urma evalu]rii \i
monitoriz]rii;
·
Promovarea activit][ii institu[iei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing
\i comunicare;
Obiectiv 5: Promovarea particip]rii \i colabor]rii între to[i factorii implica[i în domeniul social
·
Identificarea poten[ialilor parteneri din comunitate \i înaintarea de propuneri de colaborare;
·
Încheierea de conven[ii de parteneriat;
·
Crearea unei re[ele de sus[inere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie,
institu[ii, organiza[ii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora;
·
Organizarea unor întâlniri \i dezbateri periodice între parteneri, beneficiari,reprezentan[i ai institu[iei \i alte persoane interesate;
Obiectiv 6: Promovarea preven[iei ca m]sur] de importan[] major] în activitatea de asisten[] social]
·
Identificarea persoanelor aflate în situa[ii de risc social;
·
Informarea \i consilierea persoanelor aflate în situa[ii de risc social;
·
Implicarea partenerilor \i a altor factori interesa[i din comunitate în activit][i de preven[ie.
·
Întocmirea unui plan de formare\i perfec[ionare profesional] în func[ie de nevoile personalului, schimb]rile legislative \i [inând cont de
nevoile existente în comunitate;
·
Asigurarea unor servicii sociale de calitate \i adaptate nevoilor comunit][ii, prin calificarea continu] a personalului;
·
Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului \i beneficiarilor;
·
Sus[inerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezenta[i care s] le promoveze interesele;
·
Monitorizare \i evaluare continu] a calit][ii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
·
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor \i în func[ie de priorit][ile identificate în urma evalu]rii \i
monitoriz]rii;
·
Promovarea activit][ii institu[iei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing \i comunicare;
MONITORIZAREA
Monitorizarea Planului anual de ac[iune se va face urm]rind o serie de indicatori. În func[ie de ace\ti indicatori se va constata în ce grad au
fost atinse obiectivele pe care \i le-au stabilit serviciile.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de ac[iune sunt autorit][ile administra[iei publice locale \i persoanele aflate în
subordinea acestora, în func[ie de atribu[ii.
INDICATORI
Indicatorii folosi[i în scopul monitoriz]rii au fost stabili[i în func[ie de ac[iunile propuse în Planul anual de ac[iune pentru 2018.
Pe parcursul procesului de monitorizare \i evaluare se vor lua în considerare urm]torii indicatori:
·
prevenirea \i combaterea s]r]ciei \i a riscului de excluziune social];
·
existen[a unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare \i consiliere;
·
realizarea unui studiu privind situa[ia beneficiarilor de servicii sociale;
- m]suri de îmbun]t][ire a calit][ii vie[ii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor studiului;
Aplicarea Planului anual de activitate se va face în condi[iile unei verific]ri periodice a nevoilor beneficiarilor de asisten[], asa cum este
prev]zut \i stabilit în legisla[ia în vigoare.
Atingerea obiectivelor din Planul de ac[iune privind m]surile de asisten[] social] se realizeaz] conform bugetului de venituri \i cheltuieli în
care sunt cuprinse investi[iile \i sumele alocate pentru Serviciul Public de Asisten[] Social] pe anul 2019.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN

HOT}RÂREA NR. 58
din 14.12.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezulta[i în urma modific]rii
proiectului tehnic pentru obiectivul de investi[ii
@@Modernizarea re[elei de drum de interes local în Comuna Hereclean, Jude[ul S}LAJ@@,
proiect finan[at 'n cadrul Programului Na[ional de Dezvoltare Rural] (PNDR) 2014-2020,
SubM]sura 7.2 - @@Investi[ii în crearea \i modernizarea infrastructurii de baz] la scar] mic]@@
Consiliul Local al Comunei Hereclean, jude[ul S]laj,
Având 'n vedere :
- expunerea de motive nr. 6885 din 10.12.2018 a primarului comunei Hereclean;
- raportul de specialitate nr. 6886 din 10.12.2018 a compartimentului de achizi[ii publice;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- prevederile art. 120 \i art. 121 alin. (1) \i (2) din Constitu[ia României, republicat];
- prevederile art. 8 \i 9 din Carta european] a autonomiei locale, adoptat] la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat]
prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) \i art. 1166 \i urm]toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat], cu
modific]rile ulterioare, referitoare la contracte sau conven[ii;
- prevederile art. 20 \i 21 din Legea cadru a descentraliz]rii nr. 195/2006;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) \i d) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile
\i complet]rile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i comp-let]rile ulterioare;
- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor
normative, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Contractul de finan[are nr C 0720RN00011763300673 semnat 'ntre Comuna Hereclean \i Agen[ia Na[ional] pentru
Finan[area investi[iilor Rurale - Rom`nia, prin Centrul Regional pentru Finan[area investi[iilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare;
- Memoriul justificativ 'ntocmit de SC TISOTI EXIM SRL 'n calitate de proiectant.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) \i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/
2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R|TE:
Art.1. Se aprob] indicatorii tehnico - economici rezulta[i în urma modific]rii proiectului tehnic, pentru obiectivul de
investi[ii: @@Modernizarea re[elei de drum de interes local în Comuna Hereclean, Jude[ul S}LAJ@@, conform Anexei nr.1, parte
integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2.. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S}LAJ;
- Primarul comunei Hereclean;
- Cet][enii comunei, prin afi\aj;
- Centrul Regional pentru Finan[area investi[iilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare;
- Dosarul \edin[ei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Burghele Vasile

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Fize\an Otilia-Cosmina
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Anex]
la Hot]r`rea nr.58
din 14.12.2019
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investi[ii:
MODERNIZARE RE{ELE DE DRUMURI DE INTERES LOCAL "N COMUNA HERECLEAN, JUDE{UL S}LAJ
Nr.

Denumirea capitolelor si

Cheltuieli eligibile

Crt.

subcapitelor de cheltuieli

RON

1

2

Cheltuieli neeligibile

3

Total

RON

RON

5

6

7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1

Retele si racorduri, utilită[i exterioare incintei.
TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii de teren: Geo.,Topo, Hidro.

10,062.96

3.2

Obtinerea de avize si autorizatii.

3.3

Proiectare \i inginerie

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5

Consultanta

89,549.93

3.6

Asistenta tehnica

60,373.24

0.00

60,373.24

386,382.37

52,325.59

438,707.96

TOTAL CAPITOLUL 3

20,125.92

30,188.88

9,050.76

0.00

9,050.76

217,345.48

0.00

217,345.48

32,199.67

32,199.67

0.00

89,549.93

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1

Constructii si instalatii

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice \i func[ionale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotari

4.6

Active necorporale

3083006.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

7,096,853.58

4013846.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,013,846.77

3,083,006.81

7,096,853.58

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1

Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

30,818.88

0.00

30,818.88

30,818.88

0.00

30,818.88

0.00

0.00

0.00

17,217.37

60,849.83

78,067.20

175,155.47

175,155.47

236,005.30

284,041.55

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2

Comisioane, cote, taxe legale, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % din capitolul 4,1)
TOTAL CAPITOLUL 5

48,036.25
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL

0.00

0.00

0.00

4,448,265.39

3,371,337.70

7,819,603.09

1,470,890.18

1,470,890.18

Valoare TVA

0.00
9,290,493.27

Total general inclusiv TVA
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA NR.16
din 20 februarie 2019
privind aprobarea prelu]rii, de la Asocia[ia Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu, a investi[iilor
aferente comunei Plopi\ realizate în cadrul proiectului @@MODERNIZARE DC 162, DC 167,
STRADA M}GURII |I STRADA CU{II, ALIMENTARE CU AP} POTABIL} "N
LOCALITATEA CORNI{EL |I CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN
LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD, CU STA{IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
BOROD, MODERNIZARE- DOTARE C}MINE CULTURALE ÎN LOCALIT}{ILE
CORNI{EL |I BOROD@@, COMUNA BOROD - JUDE{UL BIHOR, derulat prin FEADR,
M]sura 322 \i introducerea acestora în inventarul bunurilor domeniului public al comunei Plopi\
V]zând expunerea de motive a primarului comunei, nr. 420/19.02.2019, prin care propune preluarea investi[iilor de la
Asocia[ia Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu, ca urmare a finaliz]rii proiectului @@MODERNIZARE DC 162, DC 167, STRADA
M}GURII |I STRADA CU{II, ALIMENTARE CU AP} POTABIL} "N LOCALITATEA CORNI{EL |I CANALIZARE
APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD, CU STA{IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
BOROD, MODERNIZARE- DOTARE C}MINE CULTURALE ÎN LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD@@, comuna
Borod - JUDE{UL Bihor, derulat prin FEADR, M]sura 322 \i introducerea acestora în inventarul bunurilor domeniului
public al comunei Plopi\,
Analizând Raportul de specialitate nr. 421 din 19.02.2019 a Compartimentului financiar-contabil,
V]zând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Plopi\,
Avand în vedere c] Asocia[ia Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu a fost constituit] pentru realizarea proiectului derulat prin
FEADR, M]sura 322, iar odat] cu finalizarea acestuia, toate obiectivele de investi[ii vor fi preluate conform protocolului de
predare-primire, înregistrat sub nr. 9 din 06.02.2019, la Asocia[ia Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu,
{inând seama de prevederile art. 3 alin. (4), art. 21 \i punctul 1, 4 \i 5 din Anexa nr. III din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public] \i regimul ei juridic, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
În conformitate cu prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al comunelor, ora\elor, municipiilor \i jude[elor,
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnic] legislativ] pentru elaborarea actelor normative,
cu modificarile \i completarile ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. @@c@@, art. 45 alin. (3), art. 120 \i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administra[iei publice locale
nr. 215/2001 republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Consiliul local al comunei Plopi\, jude[ul S]laj,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] preluarea, de la Asocia[ia Comunelor Borod-Plopi\-Au\eu, a investi[iilor aferente comunei Plopi\ realizate
în cadrul proiectului @@MODERNIZARE DC 162, DC 167, STRADA M}GURII |I STRADA CU{II, ALIMENTARE CU AP}
POTABIL} "N LOCALITATEA CORNI{EL |I CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I
BOROD, CU STA{IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BOROD, MODERNIZARE - DOTARE C}MINE CULTURALE ÎN
LOCALIT}{ILE CORNI{EL |I BOROD@@, comuna Borod - JUDE{UL BIHOR, derulat prin FEADR, M]sura 322, la
finalizarea proiectului, conform Protocolului de predare- primire, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Se declar] de uz \i de utilitate public] local] investi[ia finalizat] prin programul FEADR, M]sura 322,
@@MODERNIZARE DC 162, DC 167, STRADA M}GURII |I STRADA CU{II, ALIMENTARE CU AP} POTABIL} "N
LOCALITATEA CORNI{EL \i CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALIT}{LE CORNI{EL |I BOROD, CU
STA{IE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BOROD, MODERNIZARE - DOTARE C}MINE CULTURALE ÎN
LOCALITA{ILE CORNI{EL |I BOROD@@, COMUNA BOROD - JUDE{UL BIHOR.
Art.3. Se aprob] modificarea inventarului bunurilor care apar[in domeniului public al comunei Plopi\, dup] cum urmeaz]:
- Se modific] coloana nr.5, pozi[ia nr. 75, Sec[iunea Bunuri imobile, litera E.Str]zi satul F]getu din Anexa nr. 45 la
Hot]rârea Consiliului local nr.15 din 26.08.1999 privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al
comunei Plopi\, dup] cum urmeaz]:
- coloana nr. 5 va avea urm]torul cuprins: @@1 182 349,96@@.
Art.4. Se aprob] modificarea inventarului bunurilor care apar[in domeniului public al comunei Plopi\, dup] cum urmeaz]:
- Se modific] coloana nr.5, pozi[ia nr. 76, Sec[iunea Bunuri imobile, litera E.Str]zi satul F]getu din Anexa nr. 45 la
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Hot]rârea Consiliului local nr.15 din 26.08.1999 privind însu\irea inventarului bunurilor care alc]tuiesc domeniul public al
comunei Plopi\, dup] cum urmeaz]:
- coloana nr. 5 va avea urm]torul cuprins: @@1 473 851,77@@.
Art. 5. Consiliul local se angajeaz] sa suporte cheltuielile de între[inere \i/sau reparare a investi[iei pe o perioada de cel
pu[in 5 ani de la data la care investi[ia va fi dat] în folosin[], \i, dup] caz, cofinan[area investi[iei.
Art. 6 Se aprob] accesul publicului, în mod nediscriminatoriu \i cu titlu - far] tax] - la obiectivele de utilitate public]
realizate prin proiect.
Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza domnul Criste Nicolae, primar, în calitate de
reprezentant legal.
Art. 8. - Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
- Consiliul Jude[ean S]laj,
- Centrul Regional pentru Finan[area Investi[iilor Rurale 6 N-V Satu Mare,
- Primarul comunei
- Afi\are în locuri publice
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