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SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 2018 
 

I) Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locală, 
cu privire la primirea documentelor de la serviciile de specialitate şi redactarea expunerilor de 
motive şi a altor înscrisuri pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local, şi 
anume : 
 - activiţăţi privind pregătirea şi participarea la şedinţele pe comisii şi plenare ale 
Consiliului Local ; 
 - activităţi privind soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în 
termenul şi cu respectarea prevederilor legale; 

-  punerea în executare a legilor şi a altor acte normative, specifice serviciului; 
 II) Activităţi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, 
prezidenţiale, europarlamentare, precum şi a referendumurilor; 
 III) Punerea în aplicare a OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, referitor la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică, gaze naturale şi energie electrică; 
 IV) Exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară; 
 V) Activităţi în comisia socială privind stabilirea ordinii de prioritate privind 
repartizarea locuinţelor ANL; 
 

ACTIVITATÂȚI DESFĂSURATE ÎN ANUL 2018 
 
 Cu privire la şedinţele Consiliului Local, au fost desfăşurate următoarele activităţi : 

-  convocarea consilerilor locali la şedinţele pe comisii, şedinţele ordinare, 
extraordinare şi de îndată ale Consiliului Local ; 

- preluarea materialelor de la serviciile de specialitate ale instituţiei; 
- redactarea expunerilor de motive; 
- pregătirea mapelor comisiilor de specialitate în vederea avizării proiectelor de 

hotărâre; 
- întocmirea minutelor şi proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Local ; 
- pregătirea materialelor care au fost avizate în vederea prezentării în plenul 

Consiliului Local ; 
- participarea la şedinţele în plen ale Consiliului Local; 
- transmiterea hotărârilor adoptate de către Consiliul Local serviciilor de resort; 
- înregistrarea în registrul special a dispoziţiilor emise de Primarul municipiului 

Târgu Secuiesc, a hotărârilor adoptate de către Consiliul Local, precum şi transmiterea 
acestora Instituţiei Prefectului; 

- s-a asigurat comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a 
hotărârilor adoptate de Consiliul Local Târgu Secuiesc și a actelor administrative emise de 
Primarul Municipiului Târgu Secuiesc, în termenul  şi condiţiile prevăzute de lege și eliberare 
de extrase sau copii certificate pentru conformitate cu originalalul  de pe actele 
administrative. 
 În anul 2018 au fost organizate 13 şedinţe din care: 9 şedinţe ordinare, o şedinţă 
extraordinară și 2 ședințe de îndată. al Consiliului Local. 

Au fost adoptate de către Consiliul Local 159 hotărâri. 
 Au fost înregistrate 560 dispoziţii emise de Primarul Municipiului Târgu Secuiesc. 
 Au fost întocmite şi aprobate în total 39 procese verbale ale şedinţelor Consiliului 
Local și ale ședințelor de specialitate. 
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Compartiment Autoritate Tutelară 
 

Obiectul de activitate al compartimentului autoritate tutelară constă în principal în 
efectuarea de anchete sociale privind minorii aflaţi în dificultate, persoanele puse sub 
interdicţie pe cale judecătorească şi pentru care a fost instituită tutela, cât şi la rezolvarea 
solicitărilor instanţelor de judecată, Poliţiei, Birourilor Notarilor Publici, unităţilor de ocrotire 
pentru minori. 
 Acest compartiment se confruntă cu un număr mare de solicitări pentru 
efectuarea anchetelor sociale în cazul acţiunilor de divorţ deschise atât la instantele de 
judecată sau la birourile notarilor publici pentru stabilirea domiciliului minorului, 
precum şi exercitarea autorităţii părinteşti faţă de minori în urma desfacerii căsătoriei, 
majorarea contribuţiei de întreţinere şi reglementarea programului de vizitare a 
minorului, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.1291/2012. 
 Autoritatea tutelară a fost solicitată la audierea minorilor care au săvârşit diferite 
infracţiuni, iar la solicitarea Poliţiei au fost efectuate anchete sociale la domiciliul minorilor 
care au săvârşit infracţiuni. 
 Au mai fost efectuate anchete sociale, la solicitare, în cazul instituirii curatelei de 
către instantele judecătoresti, precum şi pentru numirea curatorului special, în condiţiile 
art.229, alin.32  Cod civil. 

Pentru a fi îndeplinite toate aceste activităţi a fost necesară deplasarea repetată în 
teren la domiciliul persoanelor solicitante, cât şi efectuarea verificări solicitate de 
diferite instituţii pentru rezolvarea fiecărui caz în parte. 

Totodată, în cadrul compartimentului se desfăşoară activităţi concretizate în 
înregistrarea şi redactarea lucrărilor, îndosarierea lor, iar la sfârşitul anului arhivarea acestora. 

Sinteza activităţii  pe anul 2018 
- s-au efectuat 140  anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată şi birourilor 

notariale în vederea stabilirii domiciliului minorilor şi exercitării autorităţii părinteşti faţă de 
aceştia în urma desfacerii căsătoriei; 

- s-au efectuat 1 anchete sociale la solicitarea organelor de cercetare penală pentru 
minori infractori; 

- s-au trimis 2 răspunsuri la cererile cetăţenilor privind repartizarea unei locuinţe 
A.N.L; 

- s-au trimis 41 răspunsuri la adrese primite de la diferite instituţii şi/sau scrisori 
adresate de cetăţeni; 

- s-au efectuat 32 anchete sociale conform H.G. nr.1291/2012 privind acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului; 

- s-au efectuat 12 anchete sociale în vederea emiterii dispoziţiei privind numirea 
curatorului special; 

- s-au înregistrat 32 cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru lemne, 
conform O.U.G. nr.70/2011 (privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece), 
s-au emis dispoziţii şi întocmit situaţiile centralizatoare şi rapoartele statistice; 

- s-au înregistrat 116 cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru gaze 
naturale, conform O.U.G. nr.70/2011 (privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece), s-au emis dispoziţii şi întocmit situaţiile centralizatoare şi rapoartele 
statistice; 

- s-au înregistrat 2 cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru energie 
electrică, conform O.U.G. nr.70/2011 (privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece), s-au emis dispoziţii şi întocmit situaţiile centralizatoare şi rapoartele 
statistice. 
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚA SOCIALĂ  
 

Serviciului Public de Asistență Socială asigură aplicarea politicilor sociale, în 
domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale, adresate categoriilor defavorizate prin acordarea  
de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

 
1. Alocaţia de stat pentru copii, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 

copilului, stimulentul de inserţie, alocaţia pentru susţinerea familiei, sunt forme 
de sprijin cu destinaţie specială pentru familile şi persoanele care au în 
întreţinere copii. 

 
     A  fost  întocmită documentaţia pentru: 
     - 160 beneficiari de indemnizaţie pentru creşterea copilului, conform Legii   
nr.66/2016,  pentru modificarea şi  completarea OUG nr.111/2010; 
     -   43 solicitări pentru stimulent de inserţie în vederea creşterii copilului, conform 
Legii  nr. 66/2016  pentru modificarea si  completarea OUG nr.111/2010; 
     -  11 dosare de sprijin lunar,  îngrijire copil pentru persoanele încadrate într-un grad de 
handicap conform Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - 43 cereri de reîncepere a activitǎţii pentru persoanele care au beneficiat de 
indemnizaţia pentru creşterea copilului; 
     -  167 beneficiari de alocaţie de stat pentru copii, conform Legii 61/1993 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
      În evidenţa Serviciului Public de Asistență Socială se află dosare de alocaţie pentru 
sustinerea familiei, pentru care se efectueaza anchete sociale din 6 în 6 luni, sau ori de cate 
ori este nevoie iar lunar se întocmeşte situaţia cu beneficiarii aflaţi în plată, după cum 
urmează:  

-  media anuala a beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei conform Legii 
277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare este de 112; 

- pentru 25 beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei s-a întocmit documentaţia 
aferentă (anchetǎ socialǎ, referat, dispoziţie), conform Legii nr.277/2010, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- pentru 36 beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei s-a întocmit documentaţia de 
modificare (anchetǎ socialǎ, referat, dispoziţie); 

-  pentru 25 beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei s-a întocmit documentaţie 
de încetare plată (anchetǎ socialǎ, referat, dispoziţie) conform Legii 277/2010, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  pentru 2 beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei s-a întocmit documentaţie de 
repunere plată ( informare, cerere, anchetǎ socialǎ, referat, dispoziţie) conform Legii 
277/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- pentru 225 beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei au fost întocmite anchete 
sociale, conform art.25 din Legea 277/2010 (r1); 

       Au fost sprijinite 3 persoane/familii care au solicitat ajutor financiar în vederea 
depăşirii situaţiei de dificultate pentru care au fost întocmite anchete sociale, referate de 
specialitate, dispozitii,  
             Pentru un numar de 16 de persoane s-au efectuat anchete sociale şi adrese de 
neacordare, întrucât solicitanţii nu au prezentat documentele justificative necesare soluţionării 
favorabile. 
             Au fost întocmite 15 de adrese către diferite instituţii şi persoane beneficiare de 
alocaţie pentru susţinerea familiei, indemnizaţiei creştere copil, alocaţiei de stat pentru copii. 

S-au efectuat 2 anchete sociale pentru familiile şi persoanele singure cu venituri 
reduse pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuinţei cu energie electrică, conform OUG 
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 2017-2018. 
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2. Aria de activitate privind persoanele încadrate în grad de handicap 

       
    Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, din cauza unor afecţiuni fizice, 

senzoriale, le lipsesc abilităţile de a se desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 
necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării şi incluziunii sociale. 

   Au fost efectuate 324 anchete sociale în  vederea evaluării complexe de către  
Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Covasna. 

   Au fost efectuate 116 anchete sociale pentru evaluarea complexă a copiilor cu 
handicap, în vederea prezentării la Serviciul de Evaluare Minori Covasna. 

   Au fost efectuate 20 anchete sociale necesare orientării şcolare a minorilor încadraţi 
în   grad de handicap.  

  Au fost întocmite 70 anchete sociale în vederea acodării indemnizatiei, conform 
Legii nr. 448/2006. 

     Au fost întocmite 15 anchete sociale în vederea angajării asistent personal, 3 
anchete sociale pentru solicitanţii de  locuinţe sociale, 12 adrese diverse, 3 internări în centru, 
precum şi monitorizarea activităţii asistenţilor personali si a persoanelor beneficiare de 
indemnizaţie, conform Legii nr.448/2006. 
 

3. Activitatea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 

    La data de 31.12.2018  în evidenta  se află  sub o măsură de protecţie specială în 
conformitate cu prevederile Legii 257/2013 privind completarea Legii 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului  un număr de 40 copii. 

  S-au întocmit:  
- adrese înaintate către D.G.A.S.P.C.Covasna, Poliţie, Judecătorie, Parchet;  
- 21 anchete sociale, pentru copii cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, care 

beneficiază de plasament la o persoană sau familie si număr de 4 copiii sub o măsură de 
protecţie specială –tutelă; 

- 58 planuri de servicii, pentru copii cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, aflaţi în 
situaţie de risc social; 

- anchete sociale „Bani de liceu”; 
- monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 
 

 
4. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice  

 
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice se realizează prin servicii acordate, conform Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 
      În evidenta serviciului se află un număr de 50 persoane persoane vârstnice beneficiare de 
servicii de îngrijire la domiciliu. 
        -    Realizarea unui număr de  50 de anchete sociale, fişe evaluare socio-medicale,  

Vizite la domiciliul persoanelor vârstnice si monitorizarea activităţii îngrijitorilor din 
reţeaua de sprijin precum si consilierea persoanelor vârstnice şi a reprezentanţilor legali ai 
acestora.  
 

5. Asistenţa socială a persoanelor aflate în situaţie de risc, marginalizare şi  
excluziune socială. 

 
       Este o activitate complexă, deoarece pe lângă activitatea de birou se efectuează şi 
activitate de teren, în vederea soluţionării cererilor de acordare a ajutorului social, 
conform Legii nr.416/2001, astfel încât de această formă de protecţie să beneficieze familiile 
sau persoanele singure care se află în imposibilitatea de a realiza venituri, necesare traiului 
zilnic. 
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În perioada 01.01.2018 -31.12.2018 s-au efectuat următoarele lucrări: 
- întocmirea şi aplicarea dispoziţiilor  şi anume : 

dispoziţii de stabilire 26                 
dispoziţii de neacordare   2           
dispoziţii de încetarea plăţii 23    
dispoziţii de suspendare   26      
dispoziţii de reluare 22       
dispoziţii de modificare a cuantumului  1      
dispoziţii de plată a  ajutorului pentru încalzirea locuinţei pentru perioada 

sezonului rece pentru  26  familii beneficiare de ajutor social; 
- s-au eliberat 13 adeverinţe pentru familiile care nu beneficiază de prevederile 

Legii 416/2001; 
- s-au transmis  răspunsuri la diverse adrese către alte instituţii ;  
- s-au efectuat 54  anchete sociale la domiciliul solicitanţilor şi beneficiarilor de 

ajutor social, în vederea reevaluării dosarelor; 
- s-au efectuat lunar în termenul stabilit toate lucrările şi anume : 
- rapoarte statistice privind acordarea şi plata ajutorului social, a ajutorului 

pentru încãlzirea locuinţei, a ajutorului de urgenţã şi a ajutorului pentru înmormântare, 
transmise Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Covasna; 

- întocmirea borderoului de plată -  ANEXA nr.6 ; 
 - întocmirea centralizatorului pentru cererile reevaluate lunar ; 
- întocmirea borderoului privind dispoziţiile lunare - ANEXA nr.14 ; 
 - întocmirea borderoului privind stabilirea plaţii–drepturi noi-ANEXA nr.5 
- Situatia persoanelor apte de muncă care au efectuat orele de muncă conform 

planului de acţiuni - ANEXA nr.8 ; 
- întocmirea planului de acţiuni lunar; 
- situaţia centralizatoare cu toţi membrii familiilor beneficiare de ajutor social, 

veniturile acestora și starea dosarului din luna respectivă; 
- actualizarea lunarã a bazei de date informatice pentru dosarele de ajutor social 

; 
- primirea şi verificarea actelor lunare pentru reînnoirea dosarelor aflate în 

evidenţă în  vederea întocmirii borderoului de plată; 
- verificarea lunară a cererilor si declaratiilor pe propria raspunere si a 

pontajelor de prezenţă în vederea acordării ajutorului social; 
- consiliere în privinţa acordării ajutorului social pentru familiile aflate în 

dificultate; 
- listarea lunarã a fişelor de calcul/recalcularea ajutorului social cuvenit pentru 

fiecare familie, la acordarea sau modificarea acestuia, dupã caz; 
- s-au întocmit şi s-au afişat programările lunare pentru persoanele apte de muncã 

din familiile beneficiare de ajutor social, acestea fiind calculate în funcţie de valoarea 
ajutorului social ridicat de către titular ; 

- un numar de 156 de persoane apte de munca din familiile beneficiare de ajutor 
social, au efectuat muncă în folosul comunităţii în anul 2017, numarul orelor de muncă fiind 
stabilit pentru fiecare familie, în funcţie de cuantumul calculat în conformitate cu prevederile 
Legii nr.416/2001; 

- s-au depus certificate medicale, în vederea beneficierii de prevederile Legii 
nr.416/2001 a persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă total sau parţial; 

- s-au acordat 7 ajutoare de înmormântare, în valoare de 1750 lei; 
- s-a adresat un număr mare de cetăţeni cu diverse probleme, predominând 

acordarea ajutorului social. 
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5. Cantina socială 
 
 
Există în total 16 de persoane beneficiare de cantină socială, majoritatea 

persoane vârstnice cu pensii reduse sau fără nici un fel de venit.  
În anul 2018 au fost întocmite 32 de dispoziții de acordare la cantina socială, au 

fost efectuate 32 anchete sociale și semestrial au fost reînnoite dosarele pentru toți 
beneficiarii cantinei. 

 
 


