Romania
Judetul Gorj

Comuna Baia de Fier
Consiliul local

pentru insugirea "Raportului privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor
„Raportului de activntate a asistentilor
semestrul II 2018" a
personali pe semestrul II—2018„si a peAnalizei
stadiului de
„
Consiliul local al comunei Baia de
Fier,
Avand in vedere :
Raportul de specialitate la prezentul
proiect de hotarare ;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local
Examinând propunerile cuprinse în
Expunerea de motive cu pr|v1re la analiza
—

;

stadiului de înscriere a datelor

activităţi, a modului de soluţionare a petiţiilor
şi a activităţii asistenţilor
In temeiul dispoziţiilor:
personali.

—

-

-

O.G. nr.28/2008 privind
registrul agricol, cu completările şi
modificările ulterioare;
HGR nr. 218 privind registrul
agricol pentru perioada 2015 — 2019;
art. 8, alin. (4) din Ordinul
comun 734/480/1003/3727/2015
pentru aprobarea Normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru
perioada 2015 — 2019;
art. 40 alin.(2) din Legea 448/2006
privind promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
republicată

art. 2 alin (b) din Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu
modificarile ulterioare;
Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi
completările ulterioare
art.36, alin.(2), art. 39, alin.(l) şi art.45,
alin.(l)şi art. 115, alin.
lit.

(1),
b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 45, din
Legea 215/2001— republicată - privind
administratia publica locala,

HOTARAŞTE:

Art. 1. Se însuşeşte "Raportul privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor
la
nr.
pe semestrul II 2018" potrivit anexei
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se însuşeşte „Raportul de activitate
a asistenlitor personali pe semestrul
II—2018„potrivit anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se însuşeşte„ Analiza stadiului de
inscriere a datelor in registrul
potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
agricol pentru semestrul II-2018„
4.
Art. Se aprobă măsurile pentru eficientizarea
inscrierii datelor in registrul
agricol, potrivit anexei nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
ordonator principal de credite şi
compartimentule de specialitate din cadrul Primăriei primarul în calitate de
Baia de Fier.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică,
prin grija secretarului comunei,
şi se aduce la cunoştinţă
Instituţiei
prefectului Judeţului Gorj
publică prin afişare la sediul primăriei.
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Adoplată in şedinja ordinară Cl! un nr. de //
voturi pentru, '— voturi
total de U consilieri
prezentila şedinţ “ şi din totalul de 13 consilieri în împotrivă,
funcţie.
Presedinte de sedinta,
Călinescu Daniela

-—

Contrasemnează secretar,
Popa Vasile

,

voturi abţineri, exprimate din nr.
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România
Judeţul Gorj
Comuna Baia de Fier
Primar,

RAPORT DE LUCRU
privind activitatea de asistenta sociala desfăşurată in semestrul II al anului
2018

Compartimentul de autoritate tutelară, asistenţă şi protecţie socială este organizat şi
funcţionează, conform Organigramei Consiliului Local Baia de
Fier, în subordinea aparatului de
specialitate al primarului.

Acivitatea de autoritate tutelară are în principal sarcina de
a răspunde cererilor
persoanelor sau instituţiilor publice prin care solicită întocmirea de anchete
sociale necesare în
soluţionarea diferitelor cauze care privesc persoanele aflate în
dificultate, prin deplasarea la
domiciliu şi constatarea situaţiei de fapt de către Colectivul
de sprijin pentru autoritate
tutelară şi asistenţă socială format la nivelul Primăriei Baia de Fier,
din persoane din cadrul
autorităţii locale şi a instituţiilor publice de pe raza localităţii. Colectivul de
sprijin pentru
autoritate tutelara este format din : Popa Vasile, Draganescu
Mirela, Badulescu Elena-Despina,
Basaraba Elena, Ciortea Gheorghita, Tranulea Marasescu
Caliopi, Turbaceanu —Garbovan
Mihaela.
In semestrul II al anului 2018 serviciul public de asistenta
sociala din cadrul Primariei
Baia de Fier s—a desfasurat activitatea dupa cum urmeaza :
Pentru persoanele cu handicap conform Legii 448/2006
au fost intocmite un nr. de :
- 2 anchete sociale pentru minori ;
- 33 anchete sociale pentru adulti ;
Anchete sociale pentru solicitari în instanţă au fost întocmite un număr de :
- 0 anchete sociale pentru minori;
- 4 anchete sociale pentru majori.
Au mai fost efectuate un numar de 146 de anchete sociale
pentru alte cazuri cum ar fi :
acordarea unor beneficii de asistenta sociala cum ar fi ( venit minm
garantat, alocatii pentru
sustinerea familiei si ajutoare de urgenta, acordarea sprijinului financiar bani de
liceu, acordarea
tichetelor sociale de gradinita).
Aceste anchete sociale au fost intocmite de catre comisia de autoritate
tutelara din
aparatul de specialitate al Primariei Baia de Fier prin deplasarea la domiciliul
acestora si
constatarea eventualelor probleme de fapt.
Masuri de ocrotire instituite in conformitate cu prevederile codului familiei
sunt :
- tutela, curatela si interdictia.
In semestrul II al anului 2018 au fost instituite
un numar de doua masuri de ocrotire,—
curatela pentru minori.
La începutul semestrului II al anului 2018 se aflau in plata
un numar de 26 asistenti
personali pentru persoanele cu handicap grav care necesita ingirijire si ajutor in
permanenta
si un numar de 16 beneficiari ai indemnizatiei de insotitor
a reprezentantilor legali ai adultului
(copilului) cu handicap grav, iar la sfârsitul semestrului II al anului 2018 se afla
un numar 28 de

asistenti personali şi un numar de 24
persoane care beneficiaza de indemnizatie lunară a
reprezentantilor legali ai adultului ( copilului) cu handicap grav. La sfarsitul fiecarui
semestru al
anului, asistentii personali ai persoanelor cu handicap au obligatia
sa prezinte un raport de lucru
privind activitatea prestata pe parcursul acestei perioade. Serviciul
public de asistenta sociala din
cadrul Primariei Baia de Fier a efectuat controale la domiciliul
persoanele cu handicap unde s-a
constatat ca insotitorii persoanelor cu handicap si asistentii
personali isi duc la indeplinire
atributiile ce le revin conform Legii 448/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Prevederea bugetara pe anul 2018 pentru protectia si
promovarea persoanelor cu
handicap, capitolul indemnizatii de insotitor ale adultului( copilului
)cu handicap grav este in

suma de 10011801ei din care :
pentru plata asistentilor personali suma de 781 180 lei,
- pentru plata indemnizatiei de insotitor ale
adultului( copilului ) cu handicap grav suma
de 220000 lei.
La sfarsitul semestrului II al anului 2018 nu au fost
inregistrate restante privind plata
drepturilor salariale ale asistentilor personali si nici a indemnizatiei lunare de
handicap.
Plata drepturilor sociale privind venitul minim
garantat pe anul 2018 a fost realizata de
catre A.J.P.I.S. Gorj. Trebuie menţionat faptul că s-a
încurajat participarea la muncă a
persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social conform
Legii 416/2001
privind venitul minim garantat.
La inceputul semestrului II al anului 2018 se aflau in plata
un numar de 54 dosare cu
numar de 129 persoane beneficiare de venit minim garantat, iar la sfarsitul semestrului II al
anului 2018 se afla in plata un numar de 63 dosare cu nu
numar de 158 persoane.
Conform Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
cu modificarile
si completarile ulterioare la sfarsitului semestrului I al anului 2018
se afla in plata un numar de 68
dosare. Beneficiarii acestor drepturi au obligatia ca in termen de 10 zile
sa comunice primarului,
in scris orice modificare intervenita cu privire la veniturile si numarul
membriilor familiei.
Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie
pe proprie
răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia,
şi,
după caz adeverintele de elev pentru copiii de varsta scolara privind frecventarea cursurilor
şcolare pentru care sumele se acorda din bugetul de stat.
In semestrul II al anului 2018 au fost aprobate un
numar de 5 ajutoare de urgenta
pentru care s-a cheltuit suma de 2500 lei acordate din bugetul local al Primariei Baia de Fier
pentru persoanele ale caraor venituri sunt sub nivelul minim pe economie.
In anul scolar 2018-2019 conform Legii 248/2016
privind acordarea stimulentului
educaţional pentru participarea în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al
creşterii accesului la educaţie a acestora respectiv, acordarea tichetelor sociale în valoare de 50
lei/lunar pentru fiecare copil, au fost depuse un numar de 13 cereri din
care 13 eligibile.
Consider că activitatea serviciului public de asistenta sociala din cadrul Primariei Baia
de Fier s—a desfăşurat în condiţii normale, intr-un moment în
care atât pe plan naţional cât şi pe
plan local, se pune accent pe respectarea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi asistenţă
socială, cu
toate că bugetul local este sub nevoile necesare.
—

Consilier prob. de asistenta sociala,
Basarabă Elena
kg…

Anexa Nr)? ....... Io HCL Nr./„Q…. dinti/p.,: 20,7
RAPORT DE ACTIVITATE REGISTRUL AGRICOL
SI CADASTRU
PE SEMESTRUL II ANUL
2018

Compartimentul

„REGISTRUL AGRICOL” şi „CADASTRU”
in subordinea directa a
Primarului si a Secretarului Comunei Baia de funcţionează
Fier, judeţul

Gorj

I.COMPON EN TA COMPARTIMENTULUI
Activitatea comartimentului este asigurata de 2
functionari publici in functii
de executie:
1.

Consilier Superior —Tranulea-Mărăşescu
Caliopi

2. Consilier AsistentSalomia-Bocşe Valeriu Florian

II. CADRUL LEGAL
Activitatea compartimentului Registrul
prevederile urmatoarelor acte normative:

'

0

.

'
'

Agricol este

reglementata prin

Hotarire de Guvern nr 218/2015 privind registrul
agricol pe anii 2015—2019.
Ordinul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, al Ministerului
Adminstratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor
Publice si al Institului
National de Statistica nr 734/480/1003/3727/2015.
Ordinul 407/2013 pentru aprobarea
contractelor cadru de concesiune si
inchiriere a pajistilor din domeniul
public cu modificarile si completarile

ulterioare
Hotarirea de Guvern 44/2004
pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
Ordonanta Guvernului 33/2002 privind
reglementarea eliberarii vertificatelor
si adeverintelor de catre autoritatile
publice centrale si locale modificata si
completata;

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI
Având in vedere prevederile art.1
alin.(1) din Hotarirea de guvern nr
228/2015, au obligatia de a organiza intocmirea si
tinerea la zi a registrului agricol,
atât pe suport hârtie cât si in format electronic.
Principalele activitati desfasurate de angajatii din cadrul
registrului agricol
constau în:
1. Tinerea la zi
a tuturor pozitiilor din registrele agricole,
operatiune ce
presupune
inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar
si efectuarea
operatiunilor de modificare a datelor si
informatiilor, cu acordul scris al
secretarului;

